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ХАРКІВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КОМІСАР, 
ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТА РАДА 

РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 
У 1917 РОЦІ.

Вісті про революцію в Петрограді надійшли до Хар
кова 27 лютого 1917 р. Стало відомо, що уряд пішов у 
відставку і влада перейшла до Тимчасового комітету
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Державної Думи. Для місцевих властей Лютнева ре
волюція виявилася несподіваною. Харківський віце- 
губернатор М. Астаф’єв навіть оштрафував газету 
«Южный край» за повідомлення про революційні по
дії у столиці [12, 3 березня]. В той же день, ввечері, 
керівники громадських організацій міста терміново 
скликали нараду, метою якої було вирішення питання 
про владу та забезпечення спокою у місті. 28 лютого 
в кабінеті міського голови Д. Багалія, всупереч забо
роні віце-губернатора, знову зібрались гласні міської 
Думи і представники від бюро комітету Союзу міст, 
бюро Вугільно-продовольчої комісії, З ’їзду гірничоп
ромисловців Півдня Росії, Товариства споживачів 
“О б’єднання”, Союзу банків дрібного кредиту, Бір
жового комітету, лікарняних кас та інші [3, оп.1, 
спр.362, арк.133]. Вони прийняли рішення утворити 
міський комітет. Від гласних до складу комітету були 
обрані 18 представників. Головою став О. Коритін, 
який був головою комітету Союзу міст. Ухвалили та
кож запросити до участі в роботі комітету представ
ників громадських організацій, кооперації, робітни
чих організацій.

1 березня в Управі відбулось перше засідання місь
кого громадського комітету. Воно мало переважно ін
формаційний характер. До громадян міста звернувся 
О. Коритін, який повідомив про події, що відбулися в 
країні та місті, закликав до спокою і повідомив про 
створення міського громадського комітету, головне 
призначення якого вбачалось в організації господар
ського, політичного та культурного життя міста. 2 бе
резня відбулось друге засідання комітету. На ньому бу
ло розглянуто стан справ у місті, а також питання орга
нізаційного характеру. Так, одностайно була схвалена 
пропозиція про кооптацію до комітету з метою його ук
ріплення М. Ковалевського, Т. Линтварьова, П. Богус-
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лавського та В. Окунева. Було утворене Виконавче бю
ро, яке, згідно з ухваленою на першому засіданні інс
трукцією, стало виконавчим органом і мало право ви
рішувати невідкладні справи самостійно, регулярно 
звітуючи про свої рішення на засіданнях комітету. До 
його складу увійшли: голова -  О. Коритін, два його зас
тупники -  один М. Ковалевський, другий -  представ
ник від робітництва, секретарі -  Б. Одер, М. Іваниць- 
кий та члени бюро: С. Кузнецов, О. Піддубний, Є. Мос- 
ков, А. Резников, Л. Переверзев, Р. Дібальд, М. Кузне
цов, а також 7 представників від робітничих та коопе
ративних організацій, по одному від Земського союзу, 
студентства і військових [12, 3 березня].

При Харківському міському громадському комітеті 
були утворені такі відділи: інформаційний, головна ме
та якого полягала в своєчасній інформації та заспоко
єнні населення шляхом видання бюлетенів з відомос
тями про столичне й місцеве життя та поточні події; 
відділ охорони -  для забезпечення та охорони всіх гро
мадських та державних установ та обліку сил охорони 
міста; відділ районних комітетів -  для контролю за роз
поділом продуктів харчування та предметів першої не
обхідності, а також визначення запасів цих продуктів у 
торгівельних фірмах та облік потреб жителів міста в 
квартирах. Комітет обрав завідуючих відділами та 
прийняв рішення про створення свого службового пер
соналу. Аналогічні громадські комітети виникли і в ін
ших містах України.

Таким чином, створений у Харкові на початку бе
резня 1917 р. громадський комітет став органом влади, 
який забезпечував порядок у місті, своєчасну інформа
цію населення, керував продовольчою та квартирними 
справами. Він складався з представників міського са
моврядування, громадських, кооперативних, робітни
чих організацій і представляв різні верстви міського
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населення. Архівні дані та матеріали дозволяють зро
бити висновок, що в комітеті працювали представники 
різних політичних партій -  кадетів (М. Ковалевський, 
Т. Линтварьов, П. Богуславський), меншовиків (О. Під- 
дубний, Б. Одер, М. Кузнецов), майбутніх народних 
соціалістів (В. Окунєв, С. Кузнецов, Л. Переверзев) та 
інші. Те, що саме міська еліта зрозуміла потребу ство
рення чітких структур нової влади замість старих, за
безпечувало поступовість переходу керівництва до но
вої влади. В циркулярній телеграмі Тимчасового уряду, 
яка надійшла до Харкова лише 16 березня 1917 р., 
йшлося про узгодженість та планомірність виконання 
завдань з управління на місцях. Вона лише підтверди
ла правильність дій Харківського міського громадсько
го комітету. Для підтримки порядку та влаштування 
управління на місцях, згідно з вимогами “нового часу”, 
Тимчасовий уряд замість посад губернаторів ввів поса
ди губернських комісарів, на які призначались голови 
губернських та повітових земських управ. Губернські 
комісари ставали уповноваженими особами уряду у гу
берніях [7, оп.1, спр.1, арк.46].

Губернський комісар втілював у життя закони та 
циркуляри Тимчасового уряду, здійснював нагляд за ді
яльністю місцевого самоврядування. 7 березня 1917 р. 
Тимчасовий уряд призначив на посаду Харківського 
губернського комісара П. Добросельського, а його по
мічниками -  С. Кузнецова (був товаришем голови Со
юзу міст) та С. Жилкіна (був завідувачем оціночно-ста
тистичного відділу Харківського губернського зем
ського управління) [8, 10 березня].

Згодом, для керівництва життям міста та губернії 
були створені такі комісаріати: поліції; по завідуванню 
ув’язненими; з постачання населенню продуктів хар
чування та опалення; по телефонній станції; у справах 
друку; у справах заводів і фабрик; початкової освіти; у
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справах середньої школи; справах релігії; справах пові
тових та губернських військових присутствій; держав- 
НОГО банку [1, с.1].

Таким чином, губернський комісар та Харківський 
міський громадський комітет, який згодом, після по
повнення його представниками земських та повітових 
громадських організацій (не раніше 19 березня 1917 р.) 
був реформований в Харківський губернський громад
ський комітет, стали повноважними органами Тимча
сового уряду у місті , та губернії [3, оп.1, спр.367, 
арк.231-274]. 1 березня 1917 р. відбулися робітничі 
збори представників заводів, профспілкових організа
цій, лікарняних кас, партій [2, с. 10-11]. На них була ви
сунута пропозиція організувати раду робітничих депу
татів. 2 березня пройшли мітинги, на яких робітники 
обрали членів ради. Згідно з даними газети «Южный 
край», було обрано 69 членів ради від 38 заводів, фаб
рик, робітничих організацій [12, 3 березня]. А вже о 
сьомій годині вечора, коли відбулось перше засідання 
ради, нараховувалось 78 представників від 43 організа
цій [9, 4 березня]. Формування ради робітничих депу
татів на цьому не закінчилось і продовжувалось протя
гом всього березня.

8 березня за ініціативи Харківської ради робітничих 
депутатів була створена рада солдатських депутатів. 9 
березня відбулось об’єднання цих рад під новою офі
ційною назвою -  рада робітничих і солдатських депу
татів [9,10 березня]. До складу ради входили представ
ники різних партій соціалістичної орієнтації: більшо
вики, меншовики, соціалісти-революціонери, україн
ські соціалісти-революціонери, бундівці, народні соці
алісти. За соціальним складом це були робітники, сол
дати, службовці [6, оп.1, спр.236, арк.6-8, 11-30]. Пос
тупово, протягом трьох місяців, формувалася структу
ра ради: вищий орган -  пленум, розпорядчий -  викон-
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ком, робочий орган виконкому -  президія. Для вирі
шення всіх справ створювались постійні та тимчасові 
комісії [6, оп.1, спр.236, арк.1-3]. Повсякденне життя 
вимагало змін, тому згодом у Харківській раді було 
створене виконавче бюро для попередньої розробки 
принципових питань, розв’язання поточних справ та 
втілення в життя постанов виконкому.

Утворення Харківської ради робітничих та солдат
ських депутатів паралельно з Харківським міським 
громадським комітетом було пов’язано з недовірою 
трудящих мас до будь-яких владних структур, в тому 
числі й до новоутвореного органу Тимчасового уряду. 
І хоча Харківський міський громадський комітет виник 
як орган представницький (робітники також отримали 
місця), уособлення ідеї боротьби проти соціальної нес
праведливості втілилось в необхідності мати свій ор
ган і призвело до появи ради робітничих та солдат
ських депутатів. Робітники, як найбільш згуртована та 
централізована сила на великих підприємствах, не бу
ли єдиною верствою серед трудящих такого великого 
міста як Харків, але вони виявились найбільш органі
зованою силою завдяки впливу соціал-демократів. Ра
да робітничих та солдатських депутатів була громад
ською організацією. Вона не мала державного фінансу
вання. Тимчасовий уряд направив губернському комі
сару спеціальну постанову, в якій роз’яснювалось: 
“ ...асигнувати кошти на утримання рад робітничих та 
солдатських депутатів не може мати місця і не повин
но включатися до кошторисів, які представляють гу
бернські комісари...” [7, оп.1, спр.1, арк.126].

Представники кожної влади мали свої функції. Так, 
губернський комісар та його помічники виконували 
інструкції та урядові циркуляри й постанови, які над
ходили з Петроіраду на місця, а саме: збільшення чи
сельності органів місцевого самоврядування шляхом
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демократизації цих закладів, підготовка до таких важ
ливих подій як вибори міської Думи, до Всеросійських 
Установчих Зборів; повідомлення про реакцію насе
лення на події, які відбувались в країні (липневі події у 
Петрограді, Універсали Центральної Ради в Україні та 
ін.) [7, оп.1, спр.І, арк.177; 3, оп.1, спр.375, арк.242, 
243, 275]. Харківський губернський комісар зобов’яза
ний був направляти Тимчасовому уряду свої пропози
ції про бажані форми організації крайового та гу
бернського правління; вирішувати справи, які стосу
вались безпосередньо Харківської губернії; брати 
участь у нарадах та з ’їздах, що відбувались у Петрог
раді та Москві [3, оп.1, спр.28, 65].

При дослідженні діяльності Харківського губерн
ського громадського комітету простежуються певні 
напрями. По-перше, порушення клопотань з різних 
проблем перед Тимчасовим урядом; по-друге, спроби 
вирішити низку питань шляхом видання власних ві
дозв та звернень до населення; по-третє, намагання 
комітету залучити до вирішення питань Харківську 
раду робітничих та солдатських депутатів та міську 
Думу. Аналіз документів показує, що до ради робіт
ничих та солдатських депутатів комітет звертався то
ді, коли йшлося про вирішення робітничих питань, 
страйків, зупинки підприємств, закриття заводів та 
фабрик [5, оп.1, спр.144, арк.1,2; 12, 2, 5 липня, 23 
серпня, 20, 24 жовтня та інші]. Думка ради врахову
валась при реорганізації комітету, при вирішенні 
проблем, які поставали у зв’язку з самовільними рек
візиціями, при створенні різних конфліктних комісій 
[12, 2, 5, 6, 26 липня]. Спирався громадський комітет 
і на авторитет міської Думи, особливо коли йшлося 
про санкції щодо реквізицій та виділення приміщень 
Для різного роду установ, які виникали [12, 13 сер
пня].
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Взагалі, після обрання нової міської Думи за де
мократичним виборчим законом, багато справ -  про
довольча, конфлікти між робітниками та підприємця
ми, страйкові питання, всі справи з реквізицій -  нап
равлялись Думі для санкцій [12, 21, 22, 26, ЗО липня, 
4, 28 серпня].

У компетенції губернського громадського комітету 
залишались питання, які торкались повітів та волос
тей (нові демократичні земські установи ще не були 
створені). Тому і надходження нових справ до Вико
навчого бюро значно зменшилось. Через це бюро 
скоротило кількість своїх засідань з трьох до двох на 
тиждень [12, 8 серпня]. Різноманітними були й проб
леми, які намагалась вирішувати і Харківська рада 
робітничих та солдатських депутатів. Вона також ма
ла декілька напрямків діяльності: підтримувала тісні 
зв’язки з Петроградською радою робітничих та сол
датських депутатів, працювала з волостями та повіта
ми, але насамперед -  займалась розв’язанням питань 
у самому місті, в першу чергу, намагаючись діяти, як 
робітничий орган. 19 березня 1917 р. рада ухвалила 
постанову про запровадження на харківських підпри
ємствах восьмигодинного робочого дня [6, спр.244, 
арк.22]. З ініціативи ради у березні була створена 
професійна комісія, під керівництвом якої на харків
ських підприємствах почали створюватися профспіл
кові організації [4, оп.2, спр.18, арк.37]. На початку 
березня рада утворила конфліктну комісію -  для роз
гляду конфліктів між робітниками та підприємцями. 
З квітня до серпня 1917 Р -вона розглянула майже 800 
конфліктів, більшість яких була розв’язана на ко
ристь трудящих [10, 23 серпня]. Центральними при 
розв’язанні конфліктів були питання підвищення за
робітної плати та покращення умов праці.

Рада регулярно слухала звіти про діяльність у міс

52



маловідомі імена, події, факти

ті Військового комісаріату. З цього приводу була 
прийнята спеціальна постанова: “ ...визнати військо
вий комісаріат найвищою військовою владою в ме
жах Харкова, яка несе відповідальність перед вій
ськовим міністерством та Радою робітничих та сол
датських депутатів та Виконкомом” [6, оп.1, спр.240, 
арк.35].

Харківська рада намагалась консолідувати і всі ради в 
окрузі. Так, під її проводом вдалося створити Обласну 
раду робітничих та солдатських депутатів Донецько- 
Криворізького басейну з центром у Харкові.

Таким чином, владні структури, які з ’явились у 
Харкові, можна розділити на дві групи. Перша -  це 
органи, які спочатку формувались самостійно, але 
швидко отримали статус офіційних представників 
уряду і у своїй діяльності спирались на закон. Це 
Харківський губернський громадський комітет та ко
місар Тимчасового уряду. Але у місті, як і по всій 
країні, крім цих легітимних органів, поза правовим 
полем утворилась Харківська рада робітничих та сол
датських депутатів -  як орган влади революційної де
мократії. Впливовість цих структур була різною, а ко
ло питань, які вони розглядали -  широким, різнома
нітним, але чітко не окресленим і невизначеним. Це 
призводило до непорозуміння не тільки в стосунках 
цих владних структур між собою, але вносило певне 
безладдя, плутанину в ставленні до них пересічних 
громадян міста, що сприяло падінню авторитету вла
ди взагалі.

Губернський комісар та його помічники репрезен
тували у місті Тимчасовий уряд, вони призначались 
за згодою губернського громадського комітету і зат
верджувались урядом. Губернський громадський ко
мітет, який виник з ініціативи гласних Харківського 
міського самоврядування та діячів різних громад
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ських організацій, згодом отримав статус органу вла
ди, а всі його члени -  державне утримання. Тут були 
представлені всі верстви міського населення, але 
більшість складали службовці та інтелігенція.

Рада робітничих та солдатських депутатів, яка ви
никла самочинним шляхом, зосереджувала свою ро
боту на вирішенні, насамперед, соціально-політич
них питань, на практиці намагаючись використати 
своє революційне право на владу. І це їй вдавалось. 
Як свідчать документи, її підтримували робітники 
міста, озброєні солдати гарнізону, вона користува
лась підтримкою майже всіх революційних партій, 
які були в той час у місті -  від есерів до соціал-демок
ратів, політичні об’єднання різних національних 
меншин. Розвиток подальших подій наочно проде
монстрував, що поступово саме рада робітничих та 
солдатських депутатів стала претендувати на реальну 
владу у місті. *

* Весь Харьков на 1917 г.: Справ, книга / Изд. Е.С. Элысина. -  
X.: Тип. А. Перельмана, 1917. -  82 с., 887 стб.
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раль 1917 -  апрель 1918 гг. -  X.: Обл. изд-во, 1957. -  547 с.
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Савченко Г.П. (Київ)

СТВОРЕННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ 
ВІЙСЬКОВИХ ОРГАНІВ У 

РОСІЙСЬКІЙ АРМІЇ В 1917 РОЦІ

Національні військові рухи у російській армії були 
характерною ознакою революційного 1917 року. Пред
ставники різних народів об’єднувалися на фронті і в 
тилу для виборювання своїх прав. У Ставку Верховно
го Головнокомандування надходила велика кількість 
прохань від військових різних національностей дозво
лити їм формувати національні частини1.

Вплив на розвиток подій в російській армії націо
нальних організацій постійно зростав. Це не могло не 
помітити командування. На початку червня 1917 року 
за легалізацію самочинно посталих в армії національ
них комітетів висловився командуючий Західним 
фронтом генерал В.Гурко. Генерал С.Марков, началь
ник штабу Південно-Західного фронту, телеграфував 
(16.06.1917 р.) черговому генералу Ставки, що “питан
ня комітетів (національних -  С.Г.) не дозволене, а доз
волити його необхідно терміново”2. Національний рух 
У військах набирав такого поступу, що зупинити його 
було неможливо.

Поглиблення національних військових рухів відбу
валося на фоні “демократизації” армії, яка хвилею 
анархії котилася по військах. Окрім цього на стан армії
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