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місто. Г.Ігреньов згадував: «За один вечір зі
швидкістю блискавки з Катеринослава зникли
всі радянські діячі. Безперервно тяглися вал-
ки, наповнені радянським майном. Евакуйовані
були навіть радянські вивіски, так що за кілька
годин у Катеринославі не було й сліду перебу-
вання комуністів» [10, 242].

Проте успіхи Григор’єва не об’єднали дов-
кола нього антибільшовицькі сили. Більша час-
тина з них не надала йому своєї підтримки, шо-
кована антисемітськими закликами, погромами,
мародерською і терористичною практикою по-
встанців: так, лише за три дні, 15-17 травня, вони
розстріляли 1526 радянських представників.

Долаючи першу розгубленість, більшовиць-
ке командування зосередило сили для приду-

шення виступу й у третій декаді травня розгро-
мили основні сили григор’євців біля Кобеляк
на Полтавщині. Григор’єв з нечисленними вже
загонами відступив на Херсонщину. В липні він
зробив спробу приєднатися до махновців, але
за наказом Нестора Махна, котрий публічно за-
судив його заколот, був убитий. Одначе виступ
Григор’єва мав свої наслідки: саме він став на
перешкоді просуванню Червоної армії далі на
захід для підтримки лівих заколотів у Німеччині
й Угорщині й поширення «світової революції» в
Європі. А вже незабаром у половині 1919 року
радянська влада в Україні була повалена зав-
дяки наступу Добровольчої армії генерала Ан-
тона Денікіна. На Україну, у тому числі й на Ка-
теринослав, чекала нова окупація...
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П’ятий прихід більшовиків у Катеринослав*
відбувся наприкінці 1919 р. В ході наступу на
білих 29 грудня ними було захоплено міський
залізничний вокзал, а наступного дня вже у
всьому місті відновилась радянська влада.

Історія Катеринослава доби революції і гро-
мадянської війни — історія калейдоскопічна і

дивна. Влада у місті змінювалася близько півто-
ра десятка разів, і населення, переважно апол-
ітичне, мусило не просто спостерігати, а на
власній шкурі випробовувати «внутрішню пол-
ітику» кожного режиму. Ще б пак, адже ніяка
влада не те, щоб існувати, мислитися не може
без «народу». А в час гострої військово-політич-
ної конкуренції населення ставало, як завжди в
подібних ситуаціях, основною жертвою чужої
гри. Відповідні статистичні дані по Катеринос-
лаву чудово ілюструють це. Якщо в середині
1917 р. населення міста складало бл. 217 тис.
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* Чотири попередні відбулись: 28 грудня 1917
р., 27-29 грудня 1918 р. (разом з махновцями), 26
січня 1919 р., 14 травня 1919 р. (після того, як з
міста було вибито війська отамана Н.Григорьєва).
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чоловік [4, 33], виводячи його на четверте місце
в Україні після Київа, Одеси і Харкова, то в 1920
р. в Катеринославі нараховувалося вже бл. 163
тис. осіб [14, 252]. Тобто фактично за два з чи-
мось роки громадянської війни місто втратило
кожного четвертого свого мешканця. Правда, в
Амурі-Ніжньодніпровському нараховувалося ще
бл. 27 тис. жителів, але тоді це був окремий
населений пункт.

Після повернення в Україну наприкінці 1919
на початку 1920 р. більшовики деякий час де-
монстрували дещо іншу політику порівняно з
першою половиною 1919 р. Де прямо, а де шля-
хом розповсюдження чуток повідомлялося, що
ніякої «надзвичайщини» не буде. Подібною
інформацією живилося й населення Катеринос-
лава. Наприклад, З.Арбатов, який в цей час
мешкав саме тут, згадував, що «агенти більшо-
виків поширювали заспокойливі чутки про те,
що тепер Чека вже знищена, проти приватної
власності немає політичних утисків, і навіть буде
особливим декретом дозволена вільна торгів-
ля». Авторитетні представники нового режиму
переконували обивателів, що радянська влада
«дасть саме те, що Денікін... тільки обіцяв дати...
Ніяких розтрілів, ніяких самочинних арештів,
ніяких реквізицій, а все буде побудовано «на
твердій пролетарській свідомості і на рево-
люційній совісті» [1, 100].

Така початкова поведінка більшовиків є в
цілому зрозумілою: війна продовжувалася, і тому
було дуже важливим якщо не привернути насе-
лення на свій бік, то зробити його принаймні
політично нейтральним. Демагогічні прийоми
впливу на населення практично завжди прино-
сили «авангарду пролетаріату» успіх.

Втім, організація життя у Катеринославі
відбувалась за основними принципами «воєн-
ного комунізму». На першому місці для ко-
муністів стояло питання всебічного зміцнення
їхнього режиму. Інституалізація радянської вла-
ди, в тому числі і тут, вже мала певну традицію.
Характерними особливостями більшовизації
влади були: мілітарізація (тут слід враховувати
і умови війни, і природу самої компартії, яка
будувалася за зразком військового ордену з
чіткою ієрархією, «залізною» дисципліною та
ідеалом самопожертвування в ім’я партійних,
інтересів), централізація (вирішення навіть най-
дрібніших питань замикалося на «Центрі»; ініціа-
тива на місцях вищим керівництвом особливо
не віталась; визнавалась слухняність і
справність), партійний контроль усіх процесів
державотворення. По суті держава розглядала-
ся більшовиками як закономірне продовження
їхньої партії. Все населення не могло перебува-
ли у партії, а, отже, й бути під посереднім на-
глядом партійних бонз. Таким чином, функції
регулятора суспільного життя і поводиря «на-
родних мас» покладалися на контрольовану
партією державу.

При встановленні більшовицького режиму
вищим органом влади вважалися Ради робіт-
ничих, селянських та червоноармійських депу-
татів. Паралельно з Радами, як виконавчі орга-
ни влади, діяли військово-революційні коміте-
ти. Вони мали ознаки надзвичайних структур,
були політично заангажованими, створювали-
ся методом призначення, але, не дивлячись на
це, комуністична традиція приписувала їм де-
мократичний характер.

З часом ревкоми замінювалися виконавчи-
ми комітетами, які вважалися вибірними від Рад.
Відділи виконкомів відповідали за окремі на-
прямки роботи. Слід підкреслити, що партійний
контроль здійснювався на будь-якому рівні ви-
конавчої влади. Партійні осередки були своєр-
ідним резервом «червоних чиновників», готових
в ім’я інтересів партії служити на будь-якому
«фронті» суспільного життя.

Катеринославський губревком було створе-
но 29 жовтня 1919 р. на другий день після за-
хоплення міста махновцями (як відомо, махновці
мали певну політичну толерантність на відміну
від більшовиків, тому новоутворений останніми
Катеринославський губревком не може вважа-
тися підпільним), і розпущено 25-27 квітня 1920
р. [2, 168; 15, 78, 79]. Востаннє Катеринославсь-
кий губревком тимчасово було створено у серпні
1920 р. у зв’язку із загрозою захоплення міста
врангелівцями [2, 301].

У 1920 р. у місті зосередилась значна
кількість відомих в Україні і за її межами ко-
муністів. Поперемінно головами Катеринос-
лавського губревкому були — С.Мінін, В.Аверін
та Е.Квірінг. Першій, крім того, був членом губ-
кому КП(б)У і, у квітні-травні 1920 р. — головою
губвиконкому, поки його не призначили членом
РВР Першої Кінної армії [3, 341]; другий був
заступником голови губернської Ради депутатів
[3, 30]; третій — головою губраднаргоспу [3,
242]. Головою Катеринославського губвиконко-
му був І.Клименко [3, 259]; заввідділенням уп-
равління губвиконкому і, одночасно, членом губ-
кому КП(б)У —Ф.Золотов [3, 217]; посади зас-
тупника голови губвиконкому, редактора газе-
ти «Звезда» і начальника політвідділу Катерин-
інської залізниці займав Д.Лебідь (в 1920 р. став
2-м секрктарем ЦК КП(б)У [3, 305]. До Лебідя
політвідділ Катаринінської залізниці очолював
В.Межлаук [3, с.238, 332]. Членами губревкому
на початку 1920 р. крім Аверіна, Мініна і Квірінга,
були П.Гудков і Сальков [2, 168]. Партійною ро-
ботою займалися: О.Кісельов — секретар губ-
кому КП(б)У [3, 257]; Г.Баглій — член губкому
[3, 46]; С.Гопнер — завідуюча агітпропом губко-
му [3, 139]; Т.Бондарєв [3, 63]. Лідером місце-
вого комсомолу був В.Каменський [3, 234; 9,
111]. Місцевий відділ соціальної допомоги в цей
час очолила К.Ворошилова, дружина відомого
члена РВР Першої Кінної армії [1, 106]. Штаб
цієї армії (разом з майбутніми «червоними мар-



27

Історія

шалами» С.Будьонним та К.Ворошиловим),
який незабаром був переведений до Катери-
нослава, став своєрідною основою місцевого
більшовицького бомонду.

Велика роль у більшовизації влади відво-
дилась комуністами репресивним органам, на-
самперед надзвичайним комісіям. Власне кажу-
чи, зміцнення більшовицького режиму в містах
України у 1920 р. здійснювалася в першу чергу
через зміцнення партійних осередків і надзви-
чайних органів.

Суттєвими складовими останнього року
війни і післявоєнного часу була промислово-ко-
мунальна руїна, розгул криміналітету, пануван-
ня не закону, а «людини з рушницею». Тому не
дивно, що ця доба сприймається як історія су-
цільної кризи. Катеринославські чекісти конста-
тували, що у містах губернії «панувала повна
анархія і кримінальний бандитизм розвинув
таку широку діяльність, що людей в Катеринос-
лаві, наприклад, грабували і роздягали посе-
ред білого дня, а під прикриттям ночі здійсню-
вались вбивства, іноді й цілих родин» [13, 31].

Отже, зрозуміло, що питання наведення еле-
ментарного порядку вирішувати треба було, бо
це завдання будь-якої влади. Однак, слід чітко
відрізняти наведення суспільного порядку, що
базується на дії демократичних законів, від вста-
новлення поліцейської диктатури, знаряддям
якої були саме надзвичайні комісії.

Біля витоків утворення надзичайної комісії у
Катеринославі були відомі у майбутньому по всій
Україні чекісти П.Онищенко [3, 391; 22] та І.Леп-
левський [23, 143-186, 501, 502].

Незабаром стало ясно, що силами місцевих
чекістів, які мали незначний практичний досвід,
«революційний порядок» навести було вкрай
важко. Сільські райони, через активну діяльність
антирадянського повстанства, взагалі не підда-
вались більшовизації, а в Катеринославі відчу-
вались серйозні впливи опозиційних політичних
партій. Тому у січні 1920 р. до губернії з «цент-
ру» прибуло 15 «відповідальних працівників» для
організації губернської НК. Серед прибулих
були: Г.Рудаков (Ліндерман) [23, 544, 545], який
до травня 1920 р. очолював Катеринославську
губернську надзвичайну комісію (КГНК), Аккер-
ман, Суходолець та ін. Після Рудакова, до жовт-
ня 1920 р., головою КГНК був А.Альпов. 18 жов-
тня (за іншими даними — 20 серпня) на посаду
голови КГНК заступив О.Трепалов, направлений
до Катеринослава безпосередньо з Москви [8;
13, 7-9, 43; 20].

З моменту свого створення КГНК розпочала
бурхливу діяльність. Одеська операція початку
1920 р. [5, 414, 415], яку РСЧА здійснювала на
Південному Правобережжі з метою остаточного
знищення білогвардійського угруповання гене-
рала Шиллінга, завершилась не зовсім вдало
для червоних. Частина білих закріпилась у Кри-
му, загрожуючи звідти більшовикам в Україні. У

відповідь знялась нова хвиля «червоного теро-
ру», в тому числі і в Катеринославі.

Збільшення штату і «робочого» навантажен-
ня викликало потребу розширення і «робочих»
площ. Вибір впав на будинки елітарного райо-
ну Новодворянської вулиці (сучасна вул. Дзер-
жинського*). Ось як описує «новосілля» чекістів
сторонній спостерігач: «Години з десятої ранку
до години п’ятої пополудні вся велика Новодво-
рянська вулиця була очищена від мешканців,
яким було дозволено взяти з собою з квартири
тільки зміну білизни і більш нічого. Квартири
були залишені мешканцями у повному порядку,
з меблями, бібліотеками, роялями, білизною,
посудом; ...вигнанцям було запропоновано не
товктися на вулиці і не скиглити, а швидше за-
биратися кудись до знайомих, бо вже з вечора
в їхніх квартирах повинна розпочати нормальну
роботу Надзвичайна Комісія...» [1, 102, 103].

«Нормальна» робота НК на Новодворянській
почалась з розстрілів полонених та заарешто-
ваних офіцерів-добровольців. Їх розстрілюва-
ли з кулеметів під шум працюючих автодвигунів
у дворі будинку Брагинського [1, 103].

На засіданні колегії КГНК 20 січня 1920 р.
було розглянуто питання про створення слідчої
тюрми НК на 300 місць. Самі чекісти визнава-
ли, що звичайних в’язниць їм не вистачало, бо
вони були переповнені арештантами. Арешти
здійснювалися регулярно, як правило, за до-
носами «свідомих» громадян (Арбатов зазна-
чає, що в такий спосіб часто зводились особисті
рахунки) [13, 35]. Отже, з одного боку, визріла
проблема створення спеціальної чекістської
агентури, яка б спостерігала за настроями на-
селення, з іншого, — проблема «розвантажен-
ня» тюрем.

Способів «розвантаження» тюрем чекісти
знали чотири: звільнення з-під арешту, розстріл,
запроторення до концтабору і передача в’язнів
до інших «правоохоронних» органів. Один із
звітів КГНК вміщує досить цікаву, але далеко не
безсумнівну «Таблицю злочинності» у справах,
якими займалася саме КГНК з 1 жовтня 1920 р.
до 1 листопада 1921 р. [13, 197]. З таблиці
дізнаємось, що всього за окреслений період
часу місцевими чекістами було затримано 5166
осіб, з яких 2349 звільнили, 452 за різноманіт-
ними «злочинами» розстріляли, 327 відправи-
ли до концтаборів, 357 ще перебували під
слідством, а 1681 чоловіка було передано до
інших установ, причому 452 були передані губ-
ревтрибуналу, а 327 — до раднарсуду. Два ос-
танні числа якось дивно співпадають з кількістю
розстріляних та ув’язнених у концтаборах відпо-
відно. У подібній документації таких і стількох

* Як бачимо, суцільний символізм. Спочатку
«нові дворяни» розміщуються на вул. Новодво-
рянській, а незабаром перейменовують її на честь
великого магістра свого ордена.
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випадковастей бути не може. Отже, виникає
сумнів у достовірності таблиці в цілому, хоча,
як би там не було, вражають і ці цифри.

Звичайно, у своїх звітах чекісти намагалися
не розкривати механіку тортур і розстрілів. За
них це робили їхні жертви, яким дивом пощас-
тило вижити, або випадкові очевидці. У своєму
зібранні даних про «червоний терор» ранній
дослідник цього явища С.Мельгунов не обійшов
увагою й катеринославську НК. Наприклад, мож-
на дізнатися, що синонімом дієслова «розстрі-
ляти» тут було слово «запечатати»: «більше 38 я
не міг запечатати»; крім розстрілів, місцеві чек-
істи «віддавали перевагу і розп’яттю, і побиттю
камінням» [11, 161, 181].

Характерним був випадок, пов’язаний із
«розвантаженням» чекістської тюрми у вересні
1920 р. коли врангелівські загони наблизились
впритул до Катеринослава. За наказом Трепа-
лова заздалегідь було складено список
найбільш злосних «контрреволюціонерів, сабо-
тажників і бандитів», в якому голова губчека
напроти деяких прізвищ написав слово «рас»,
що російською означало «расход», тобто
розстріл. Літери вироку були розставлені не-
акуратно, тому виконавці точно не знали, кого
саме розстрілювати. Вихід знайшли «простий»:
було вирішено «валити усіх», як гірко зіронізу-
вав Арбатов, «на славу влади робітників і се-
лян» [1, 119; 11, 176].

З організацією агентурної мережі справа
просувалася слабо, хоча деякі зрушення тут
можна відзначити. Зокрема, 15 травня 1920 р.
відділ управління губвиконкому направив на
адресу КГНК повідомлення про те, що наступ-
ного дня відбудеться «молебен на Лизаветг-
радській вулиці, напроти будинків 79, 81, 83 і
85, на який запрошено священника міського
цвинтаря», і просив послати туди свого агента
для спостереження [7, арк. 11]. Отже, як бачи-
мо, агентурна робота Комісії поволі налагоджу-
валася.

Тому, як це робилося в інших містах країни
Рад, встановити контроль над населенням було
вирішено шляхом поголовної реєстрації, в пер-
шу чергу службовців і так званих колишніх.
Протягом всього 1920 р. у місті вживались
відповідні заходи. 29 січня при КГНК було ство-
рено «стіл реєстрації» [13, 35]. Наприкінці квітня
було складено список адрес і прізвищ «духо-
венства усіх релігій, що мешкає у м.Катеринос-
лаві» [7, арк. 1]. 26 травня Катеринославський
губвиконком розпорядився «не пізніше 15 чер-
вня здійснити реєстрацію всіх юристів, офіцерів,
лікарів, колишніх народних суддів, начальників
пошт і телеграфів, духовенства, вчителів вищих
та середніх школ, інженерів гірничих, механиків,
колишніх жандармів, городових 1915-16 і 17 рр.
колишньої Варти 1918 р., Державної варти
денікінців, зазначити точну адресу кожного і сте-
жити за їх невиїздом» [7, арк. 17]. Наприкінці

серпня було видано наказ заарештувати усіх
поміщиків обох статей, які проживали у губер-
нському центрі, і відправити їх до концтабору
[7, арк. 20]. У жовтні 1920 р. у місті і Катеринос-
лавському повіті було здійснено реєстрацію іно-
земних громадян [13, 43]. Зрештою, 23 листо-
пада чекістам було доручено «негайно здійсни-
ти реєстрацію всіх службовців радянських ус-
танов, як військових, так і цивільних, і в подаль-
шому суворо стежити за обліком усіх прийня-
тих на роботу і звільнених» [13, 45].

Катеринославські чекісти вважали, що у них
дуже велике навантаження і постійно скаржи-
лись на дефіцит працівників. Вже 20 січня 1920
р. колегія КГНК звернулась до губкому КП(б)У з
проханням про переведення на роботу до НК 29
комуністів [13, 34]. Можна сказати, що гу-
бернські чекісти, скаржучись на брак кадрів,
прагнули досягти одночасно дві мети: збільши-
ти власний особовий склад і виправдатися у
випадках невдач фактом своєї малочисельності.
18 жовтня з проханням допомогти кадрами («з
метою оздоровлення штату») до губкому звер-
нувся заступник начальника РТНК [12, 191, 192].
Він просив направити по п’ять осіб, з партійним
стажем не менше 2-х років, ініціативних і з орган-
ізаторськими здібностями, на посади началь-
ників відділень РТНК і секретно-оперативних
частин; 20 чоловік, «за фахом усіх служб і більш
грамотних та розвинутих товаришів», з парт-
стажем не менше року, на посаду уповноваже-
них слідчих; і скільки можливо людей для зай-
няття вакансій канцелярських працівників. Ос-
танні мали бути «добре грамотними», не бала-
кучими, такими, що вміють зберігати «конпіра-
тивність роботи», і з партстажем не менше
півроку.

Кадрову проблему чекістів зрозуміти не важ-
ко: громадянська війна нібито закінчилась, тре-
ба було розпочинати розбудову нового ладу,
отже, робота передбачалася велика, а чекісти
воєнного часу через одного були вже психічно
непридатними для здійснення репресій. Сис-
тема НК вимагала оновлення власної крові для
подальшого пролиття чужої.

Якщо проаналізувати діяльність Катеринос-
лавської НК впродовж 1920 р. можна відзначи-
ти її неупорядкованість, нестабільність. Чекісти,
як правило, діяли поспіхом, майже безсистем-
но, покладаючись на так звану класову
свідомість, в основі якої часто-густо була зви-
чайна меркантільність, зиск. Це можна поясни-
ти і відсутністю у місцевих чекістів такого орган-
ізаційного, оперативного і репресивного досві-
ду, який мали чекісти Росії, і невпевненістю в
остаточній військово-політичній перемозі ком-
партії, і слабкістю й нечисельністю власних сил.

Зусилля чекістів, як і більшовиків в цілому,
були направлені на знищення живої сили суп-
ротивника, навіть теоретичного, або її ізоляцію.
Тому вони розраховували на чисельні й місткі
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ізолятори: тюрми і концтабори. З цією ж метою
масово використовувався інститут заручників.

Говорячи про необхідність репресій, більшо-
вики були доволі щирими, бо у них, дійсно, були
підстави турбуватися за свою владу: із закін-
ченням регулярної війни збройна і нелегальна
політична боротьба за владу в Україні продов-
жувалася, в тому числі і в Катеринославі.

Протягом 1920 р. поки тривала війна, у місті
постійно відчувалось напруження. За оцінками
більшовиків, на межі 1919 і 1920 років «мешканці
Катеринослава, що пережили до Махна понад
двох десятків змін різних влад, були настільки
затероризовані, що не вірили у тривалість Ра-
дянської влади і були переконані, що доба на-
сильств, грабунків і вбивств не скінчилась, а
переживає лише нову стадію. Ця впевненість
підтримувалась тією обставиною, що фактично
ані в місті, ані в повітах Катеринославської гу-
бернії справжньої Радянської влади ще не було»
[13, 31]. Як бачимо, певною мірою більшовики
казали правду стосовно очікування катеринос-
лавцями нових грабунків і знущань, щодо ж
джерела цих насильств, вони явно лукавили.
Їхню владу, стрижнем якої був «червоний те-
рор», жителі міста як раз добре пам’ятали по
першій половині 1919 р. і, як видно з опису діянь
чекістських, їм справді було чого боятися.

Були й інші страхи, пов’язані із продовжен-
ням бойових дій у безпосередній близькості від
міста. Чекістські джерела повідомляють, що на-
весні 1920 р. «Махно зі своїми загонами теро-
ризував місцеве населення (губернії), і навіть
такий значний центр, як Катеринослав, був у
постійному страхові перед вторгненням Махна,
жахи нашестя якого він вже двічі пережив» [13,
37].

Під час появи під містом врангелівців (кінець
вересня 1920 р.) відзначалось певне пожвавлен-
ня серед тих прошарків городян, які традицій-
но вороже ставились до більшовиків. Як зазна-
чали чекісти, «близькість врангелівського фрон-
ту давала впевненість буржуазним елементам,
які проникли в усі радянські установи, що Ра-
дянській владі приходить дуже скорий кінець, і
в радянських установах не стільки займаються
роботою, скільки чутками й плітками про успіхи
врангелівців, про поразки, які зазнають нібито
Червоні армії, і про час давно бажаного вступу
переможної армії Врангеля у Катеринослав» [13,
41].

У ці дні очевидна невпевненість охопила й
більшовицьке керівництво. Як пафосно фіксу-
валося у чекістському звіті, «тінь від армії Вран-
геля, що насувала з півдня, впала на Катери-
нослав і породила паніку. Почалась евакуація»
[13, 42]. Було очевидно, що захищати місто
місцеві поборники щастя трудящих не збира-
лися.

Треба сказати, що евакуація, в першу чергу
промисловості, завдала відчутної шкоди місту,

такої, якої Катеринослав, напевно, не знав усі
попередні роки війни та інтервенції. Обладнан-
ня катеринославських заводів почали «евакуй-
овувати» задовго до прориву врангелівців під
Катеринослав. У цілому з міста більшовики ви-
везли понад 500 вагонів «заводських цінностей,
без яких заводи виявились похмурими та без-
життєвими інвалідами. Без охорони, без опису
(майна) вагони були направлені на Харків та
Саратов...» [1, 118].

Є великий сумнів, що це заводське облад-
нення і майно колись повернулось назад. Після
трьох більшовицьких «евакуацій» (березень
1918 р. [10, 333] і літо 1919 р.) промисловість
Катеринослава ще довго не могла відновити
свою потужність. Радянські ж історики, знай собі,
твердили, що саме «білогвардійці та окупанти
завдали величезної шкоди Катеринославу» [9,
112].

Зрештою, 20 вересня більшовики залиши-
ли Катеринослав. Врангелівці зайняли станцію
Ігрень, але наступного дня відійшли за Синель-
никове, і комуністи одразу повернулись.

Ще одне напруження місто та його комуні-
стичне керівництво пережили наприкінці лис-
топада 1920 р. Це було пов’язане з черговою
конфронтацією між радянською владою і Мах-
ном. За ініціативою КГНК було приведено до
готовності артилерія, організовано охорону бе-
регів Дніпра, призупинено рух поїздів на Чаплі-
не, за місто вислано кінні роз’їзди [13, 45, 46].
У грудні формування Махна як ніколи наблизи-
лись до Катеринослава, і «по місту почали роз-
повсюджуватися сенсаційні чутки провокаційно-
го характеру» [13, 108].

Істотне джерело соціально-політичного на-
пруження більшовики бачили у діяльності пред-
ставників партій, які не визнавали комунистич-
ної диктатури, зокрема меншовиків, есерів та
анархістів, які мали відчутний вплив на місцеву
інтелігенцію, пролетаріат і навколишніх селян.
Офіційно їхня робота була заборонена, але вони
не визнавали ніяких заборон і діяли нелегаль-
но, хоча і змушені були рахуватися з потужні-
стю репресивної машини більшовиків.

Меншовики, зокрема, мали реальний вплив
у профспілках металістів, поліграфістів, дере-
вообробників, залізничників, харчовиків. «Злій
критиці» катеринославських соціал-демократів
у цей час піддавалась «продовольча та економ-
ічна політика (більшовиків), «диктатура» ком-
партії і централізм. Меншовики ...вимагали
слідом за зміною курсу... економполітики сво-
боди слова, друку для всіх соціалістичних
партій, обстоювали ідею єдиного соціалістич-
ного фронту тощо» [13, 77].

Есери та анархісти мали певні впливи на
місцеве селянське повстанство. Вимоги правих
есерів багато в чому співпадали з меншовиць-
кими: «відмова комуністичної партії від дикта-
тури», розширення «соціальної бази Радянсь-
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кої влади шляхом допущення у Ради представ-
ників трудового селянства і трудової інтелі-
генції», визнання «легального існування усіх
революційно-соціалістичних партій», свобода
друку, ліквідація комітетів незаможних селян і
«каральних продзагонів», відміна смертної кари,
відмова від «політики терору і від надзвичай-
них комісій...» [13, 80].

З середини 1921 р. у Катеринославі активі-
зувалась діяльність Української комуністичної
партії, яка мала впливи на соціалістичну молодь.
Укапісти критикували своїх владних «кузенів» за
«гендлярство» та ухиляння від піклування про
пролетаріат [13, 83].

В Катеринославі склалася дещо парадок-
сальна ситуація: місто вважалось найбільшим
промисловим центром України, в якому, одна-
че, більшовики почувалися невпевнено і після
перемоги у регулярній війні. Звичайно, в усьо-
му вони винили не себе, а «ворогів народу», в
даному випадку — соціалістів та анархістів.
Цілком правдоподібні пояснення цьому знайш-
ла й радянська історіографія, мовляв, «серед
робітників Катеринославщини переважали ро-
сіяни, мало пов’язані з місцевим селянством. В
умовах інтервенції та громадянської війни
більшість з них залишила губернію» [16, 38],
отже, виходило, що у місті залишився нестійкій,
несвідомий, ненадійний елемент, частково люм-
пенізований, частково дрібнобуржуазний, який
легко піддавався впливам «дрібнобуржуазних»
же партій.

Переслідування представників опозиційних
партій здійснювалося фактично з моменту повер-
нення комуністів до Катеринослава. Послідовні-
шими, упорядкованими репресії стали після за-
вершення війни, коли зникла необхідність заг-
равань із соціалістичним табором. Так, серед
катеринославських анархістів, які представляли
тут ледь не всі анархістські течії, особливо анар-
хо-комунізм, чекісти провели арешти тричі: на
початку і у листопаді 1920 р. та у березні 1921 р.,
синхронізувавши із діями проти махновців, внас-
лідок чого у місті було практично покінчено з анар-
хістським рухом [13, 75, 82].

Діяльність правих соціалістів-революціо-
нерів (у Катеринославі їх очолював, судячи з
усього, В.Осипов [13, 81; 24, 399]) була не та-
кою відчутною, як, скажімо, меншовиків. Лише
після вересневого (1920 р.) Всеукраїнського
з’їзду есерів у Харкові вони дещо активізува-
лися. Але цей же з’їзд став приводом для їх
арештів, після чого катеринославська організа-
ція есерів, на думку місцевих більшовиків, при-
пинила існування, хоча, як і анархістів, есерів
арештовували і в березні 1921 р.[13, 74, 75, 81,
82, 99].

Натомість есери мали деякий вплив на се-
лянське антирадянське повстанство. Аналіз цьо-
го питання виходить за рамки статі, але слід
зазначити, що в історичних джерелах зустріча-

ються згадки про оперування повстанських за-
гонів на територіях Катеринославського повіту,
які з часом увійшли у межі міста. Зокрема, на
початку весни 1920 р. «бандитськими « чекісти
вважали села Діївка та Сухачівка, розташовані
тоді за 7 верст від губернського центру: «На-
хабність бандитів зазначених сел перебільшу-
вала будь-яку міру. Почавши з вбивств пооди-
ноких громадян, бандити у подальшому полю-
вали на червоноармійців, убиваючи їх десятка-
ми і по-звірячому їх катуючи» [13, 56].

Реагуючи на ці події, у названі села на по-
чатку березня виїхала каральна комісія на чолі
з О.Трепаловим. Після роз’яснювальних заходів
селяни, звинувачені у бандитизмі, були розст-
ріляні з кулеметів на очах у односельців [8; 13,
57; 20, 466].

Не дивлячись на репресії, ці села залиша-
лися «бандитськими». Наприкінці 1921 — на
початку 1922 р., наприклад, на Катеринінській
залізниці найнебезпечнішим відтинком вважав-
ся перегін між станціями Діївка і Сухачівка [19].

У травні-серпні 1921 р. КГНК здійснила про-
ти місцевого повстанства вдалу операцію. Було
розкрито розгалужену мережу пропетлюрівсь-
ких підпільних організацій, які підпорядковува-
лися київському Всеукраїнському повстанкому
[17, 58]. На підставі постанови «Великої Трійки»
КГНК від 25 серпня 1921 р. за цією справою у
Катеринославі були розстріляні 52 особи, з них
10 жінок. У звіті про дану операцію керівництво
КГНК, резюмуючи, зазначило: «Це буде засте-
режливим уроком для тієї малочисельної гор-
стки людей, яка ще не залишила думки про
минулі дні; нехай вона вдумається в останню
сторінку історії, яка говорить про передсмерт-
ну агонію Української контрреволюції.

Українська «Народна» республіка вмерла!»
[13, 152-154].

Меншовики, яких в Катеринославі очолюва-
ли В.Худокормов і Хаїмов, на думку місцевих
комуністів, були в регіоні найпотужнішою опо-
зиційною силою. Приводом для репресій про-
ти них у місті, як і по всій країні, стали події,
пов’язані з антибільшовицьким повстанням у
Кронштадті в березні 1921 р.

Настрій міста в цей час яскраво описав Ар-
батов: «...Слова «Кронштадт повстав!» ніби уро-
чисто переплітались з храмовими звуками «Хри-
стос Воскресє!»

«Найцінніше те, що Крондштадт, а не який-
небудь Орел чи Рибинськ!!»

І по всіх жилах згасаючого життя пробіг
стрімкий і горячий порив, і нова віра, і нова надія
світлим полум’ям увійшли в серця знемагаю-
чих під ярмом червоних людей.

Заворушились більшовики...
Умить була відкинута й забута воша, на да-

лекий задній план були відсунуті турботи про
тисячі тифозних, і мітинги, конференції, ареш-
ти й розстріли проносились з кінематографіч-
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ною швидкістю» [1, с.127].
Ситуація ускладнювалася ще й тим, що Ка-

теринославщина залишалася зоною активної
діяльності антирадянського селянського по-
встанства. Стурбоване керівництво губвиконко-
му 8 березня оголосило губернію «внутрішнім
фронтом ліквідації бандитизму і куркульського
засилля на селі». Великі повноваження надава-
лися репресивним органам: воєнним нарадам і
надзвичайним комісіям [18; 12, с.262, 263].

Меншовики відразу були звинувачені в тому,
що нібито уклали союз із «світовими хижака-
ми»; по всій країні прокотилась хвиля арештів.
У Катеринославі було заарештовано понад сотні
членів РСДРП включно з лідерами. Не дивля-
чись на швидкий розгром повстання у Кронш-
тадті, напруження в Катеринославі не спадало.
Меншовики, які залишалися на волі, проникали
на заводи, активно агітували за встановлення
дійсної демократії, і незабаром катеринос-
лавські робітники та залізничники почали страй-
кувати. Більшовики, не вагаючись, відповіли
арештами пролетарів [13, с.75]. Найвпливові-
ших меншовиків спеціальним потягом, під по-
силеною охороною відправили до Харкова.

Діючи за принципом «батога і пряника», ко-
муністи терміново створювали різноманітні
комісії для задоволення життєвих проблем ка-
теринославських робітників. Роздача на заво-
дах мануфактури і цукру переключила увагу про-
летаріїв з політичних проблем на матеріальні,
що дозволило властям стабілізувати ситуацію.
Приїзд до міста і виступ перед робітниками
«червоного батька», майбутнього «всесоюзно-
го старости», М.Калініна істотно збили хвилю
протестів, яка знялась була у місті [1, с.129].

Не дивлячись на те, що соціал-демократи
вже 1 травня 1921 р. намагались організувати
альтернативну, опозиційну демонстрацію тру-
дящих, місцеві чекісти не вважали їхню
діяльність небезпечною для влади.

Небезпечною для влади виявилась само-
впевненість самої влади. Наприкінці травня у
Катеринославі, як ніколи раніше, погіршилось
продовольче питання. По заводах прокотилась
хвиля страйків. І меншовики, як, до речі, пред-
ставники й інших опозиційних партій, які ще
знаходили можливість якось протидіяти комун-
істам, не могли, звичайно, не звертати на це
уваги.

Ніби передбачаючи можливий розвиток
подій, 27 травня керівництво губвиконкому
прийняло рішення «повести найенергійнішу бо-
ротьбу через органи НК з окремими особами і
групами, які активно виступають і тягнуть за
собою несвідомих робітників на контррево-
люційні виступи на грунті продтруднощів... щодо
натхненників і керівників заворушень не зупи-
нятися перед найжорстокішими репресивними
заходами» [21, с.79]. Комуністи і в цій ситуації,
свідомо, чи ні, плутали причини з наслідками, і,

як завжди, намагалися все вирішити шляхом
репресій.

Однак події у місті вийшли з-під їхнього кон-
тролю.

1 червня близько третьої пополудні, залу-
нав гудок залізничних майстерень, до якого при-
єдналися гудки паровозів, заводів та суден на
Дніпрі. Незабаром юрба залізничників, які вже
взяли під контроль свої майстерні, оточила Уп-
равління залізниці, вимагаючи хліба. Власті тер-
міново зв’язались із столицею і отримали звідти
наказ негайно і нещадно придушити цей зако-
лот, якщо потрібно, використовуючи кінноту
Першої Кінної армії.

Так, у Катеринославі розпочалось коротко-
часне робітниче повстання проти комуністично-
го панування, що отримало назву «маленького
Кронштадта» [1, с.132; 6].

Заколотники, розпочавши страйк, намага-
лися зупинити рух поїздів, постійно мітингува-
ли під будинком залізничного Управління. На-
магання більшовицького керівництва — Кли-
менка, Ворошилова та інших — заспокоїти
страйкарів призвели до активізації дій останніх.
У представників влади з юрби почали жбурля-
ти каміння; чекістів, які намагались розігнати
мітингуючих, забивали до смерті робочими
інструментами; начальника залізничної міліції
викинули з четвертого поверху Управління.

Завдання придушити повстання губком
КП(б)У доручив О.Трепалову. У місті було ого-
лошено військовий стан. В середовище робіт-
ників направили 20 агентів НК «для виявлення
призвідців і ватажків страйку» [13, с.98]. Піші
та кінні загони чекістів взяли під охорону будин-
ки Управління залізниці, вокзалу і телеграфу,
стримуючи заколотників і не даючи їм можли-
вості увійти до міста.

І без того неорганізовані страйкарі на-
прикінці першого дня повстання припустилися
великої помилки, розійшовшись по домівках з
думкою продовжити акцію наступного дня. Вночі
ж люди Трепалова здійснили масові арешти, і у
склепах НК опинилось понад 200 робітників.

Наступного дня війська увійшли на терито-
рію залізничних майстерень, придушивши ос-
танні вогнища заколоту. За наказом губкому
спеціальною трійкою була проведена переєстра-
ція залізничників та робітників міста. Наприкінці
дня відбувся «революційний» суд над арешто-
ваними заколотниками, і в ніч на 3 червня 51
робітника було розстріляно з кулемета на бе-
резі Дніпра [1, с.132].

Для остаточного заспокоєння пролетаріату
більшовики використали авторитет тих членів
своєї партії, які стали популярними під час ре-
волюції та громадянської війни. Спочатку на
заспокойливих мітингах перед робітниками не-
переконливо виступили Ворошилов і Будьонний,
а незабаром до міста прибула «важка артиле-
рія» —голова РНК УСРР Х.Раковський, команду-
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ючий збройними силами України та Криму
М.Фрунзе, а також один з лідерів РКП(б) М.Бу-
харін [1, 133-137].

Частину заарештованих ватажків робітничо-
го повстання перевезли до Харкова, у розпо-
рядження ВУНК. У листопаді виїздна сесія Вер-
ховного Трибуналу УСРР винесла вирок у справі
«Катеринославського страйку». За офіційними
даними, розстріляли ще чотирьох чоловік, троє
отримали по п’ять років ув’язнення [21, 79].

Більшовицьке керівництво зробило тра-
диційні висновки. Передусім, посилився конт-
роль за діяльністю представників опозиційних
партій. 15 жовтня 1921 р. Катеринославська
міськрада, звісно, під тиском губкому КП(б)У,
одностайно ухвалили виключити меншовиків за
їх «антирадянську діяльність» зі складу Ради
[17, 50]. Наприкінці року губернський з’їзд
профспілки поліграфістів, яка раніше перебу-
вала під впливом соціал-демократів, прийняв
резолюцію про визнання «ідейного й організа-
ційного керівництва» компартії [17, 67].

Придушення «маленького Кронштадта» про-
демонструвало якісну зміну КГНК порівняно з
1920 р. Насамперед, покращилась робота
агентів «внутрішнього та зовнішнього» спосте-
реження. «Розвідка» КГНК поділялась на три
групи, одна з яких займалась спостереженням
за діяльністю «контрреволюціонерів». Як виз-
навали керівники губчека, «штат групи (ми)
змушені були набирати край обережно; для
роботи потрібні були комуністи... люди енергійні,
витривалі, здорові, спритні, терплячі, винахід-
ливі, кмітливі і ...з доброю здоровою пам’яттю
і... такою зовнішністю, яка б нічим не виділя-
лась в оточуючому натовпі...» [13, 98].

У зв’язку з кронштадтськими подіями
більшовики зрозуміли важливість встановлен-
ня контролю за пролетарським середовищем.
Всі установи і підприємства Катеринослава та
Амура-Нижньодніпровського були розподілені
на 8 груп, за кожною з яких, з «метою поперед-
ження... небажаних ексцесів», було закріплено
уповноваженого НК, які очолювали мережі тає-
мних інформаторів, що «працювали» серед служ-
бовців та робітників [13, 71].

Цікаво дізнатися про принципи вербування

інформаторів, що яскраво характеризує «робо-
ту» НК з власним населенням: «...Практикуєть-
ся спосіб впровадження своїх людей з-зовні в
установи... Принципом вербування інформа-
торів служить придатність їх до інформаторсь-
кої роботи, а не належність до компартії. Пере-
вага надається безпартійним інформаторам,
яких, безумовно, менше стережуться. З метою
заохочення інформаторів щодо кращих з них
запроваджена система оплачування праці» про-
дуктами [13, 71, 72].

На підставі агентурних даних НК регулярно
проводила так звані чистки установ,
підприємств, вузів тощо, позбавляючи людей
можливості працювати чи вчитись. Наприкінці
1921 р. катеринославські чекісти щиро вважа-
ли, що «небажаний і політично неблагонадійний
елемент було викинуто» геть по всьому місту
[13, 76].

Таким чином, у 1921 р. чекісти перейшли від
дії навмання до систематичної, фактично пла-
нової роботи, намагаючись охопити своїм конт-
ролем все населення. Не дивлячись на оголо-
шення компартією у березні 1921 р. нової еко-
номічної політики, надзвичайні комісії не відмо-
вились від репресивної практики. В Катеринос-
лаві, як ми бачимо, також були численні групи
населення, незадоволені існуючим станом ре-
чей. Були намагання організувати противладну
діяльність, в умовах лютування репресивних
органів, як правило, нелегальну. Але єдине, на
кшталт французького Опору часів Другої світо-
вої війни, антибільшовицьке підпілля, з цілком
зрозумілих причин, не утворилося. Більшовиків
взагалі і чекістів зокрема лякало інше: похмуре
ставлення до комуністичних новацій широких
верств населення, включно з «преторіанським»
пролетаріатом (не кажучи вже про численні ви-
ступи селян), що розвінчувало міф про «на-
родність» радянської влади. Активно викорис-
товуючи репресії, комуністи, таким чином, бо-
ролися з реакцією людей на негативні наслідки
партійно-державної політики, при цьому демон-
струючи очевидне небажання розібратися в їх
причинах. Так званий перехід до «мирного буд-
івництва» абсолютно не передбачав відмову
компартії від репресивної політики.
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Лютнева (1917 р.) революція в Російській
імперії, ліквідувавши самодержавство, відкри-
ла шлях до демократизації суспільно-політич-
ного життя держави. Внаслідок цих перетворень
на теренах України посилився процес форму-
вання політичних партій і громадських органі-
зацій, більшість з яких розгорнула боротьбу за
відродження державності українського народу.

У цій боротьбі одне із чільних місць займа-
ла проблема культурного будівництва, так як
внаслідок вікового гноблення царизмом ук-
раїнців їх національна культура була зрусифі-
кована, а ряд її напрямків знаходилася прак-
тично у повному занепаді.

Безумовно, що українське державне будів-
ництво без належного культурно-освітнього
рівня народу України, як зазначав М. Грушевсь-
кий у своїй роботі «Про українську мову і украї-
нську школу» напередодні революційних подій
1917 р., було неможливе [11, 10].

Тому чимало українських партій і громадсь-
ких організацій, зараз же після падіння монархії,
розгорнули культурну роботу в масах.

З чисельних партій та рухів, навесні 1917 р.,
а згодом і у наступні роки провідну роль в ук-

раїнському суспільному житті відігравали такі
авторитетні партії як Українська соціал-демок-
ратична робітнича партія (УСДРП), Українська
партія соціалістів-революціонерів (УПСР), Украї-
нська демократично-хліборобська партія та ряд
інших.

У програмах цих партій, поряд з проблема-
ми будівництва Української держави, її еконо-
міки, соціально-політичного устрою як одним з
головним розглядалося і питання розвитку куль-
тури. Основний зміст цих програмних положень
зводився до запровадження обов’язкової без-
коштовної, загальнодоступної освіти та сприяння
розвитку всіх напрямків культури українського
народу та національних меншин [21, 72, 80].

В добу Центральної Ради вище згадані та
інші партії приймали досить активну участь у
культурнотворчих процесах. Їх члени в парла-
менті, уряді, місцевих органах влади, різних
організаціях, безпосередньо у народних масах
проводили велику культурну роботу.

Серед широкого комплексу культурних пе-
ретворень цього і наступних періодів було зав-
дання ліквідації неписьменності серед населен-
ня та підвищення його загального культурного

Д.Ф. РОЗОВИК
УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
УКРАЇНИ У НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ БУДІВНИЦТВІ
(1917-1920 РР.)
Розовик Петро Федорович – доцент кафедри української історії та етнополітики Київського
національного університету ім. Т.Г. Шевченко, кандидат історичних наук


