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Мета статті полягає у детальному аналізі на основі хронологічно-проб-
лемного методу відносин революційних комітетів Полтавської губернії на 
чолі з губернським ревкомом з політичними партіями та громадськими ор-
ганізаціями в період з грудня 1919 по квітень 1920 рр. Встановлено, що в тій 
політичній системі, яку впроваджувала російська більшовицька партія в 
Україні, зокрема у формі ревкомів, роль в них більшовиків була істотною, що 
помітно простежувалося, хоч і різною мірою, на всіх рівнях, особливо на міс-

цевому. В процесі формування системи революційних комітетів губернії їх 
керівництву доводилося тимчасово з тактичною метою, з причини непевно-
го становища радянської влади в Україні, співпрацювати з місцевими орга-
нізаціями лівих прорадянських Української комуністичної партії (боротьбис-
тів) та Української партії лівих соціалістів-революціонерів (борьбистів). Гу-
бернський ревком заборонив усі непідконтрольні радянській владі громадські 
організації, зокрема союзи міських і земських службовців. Разом з тим ревко-
ми, особливо губернський, активно залучали до державного управління про-
владні профспілкові організації. 
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Дослідження діяльності революційних комітетів як надзвичайних некон-
ституційних органів, їх відносин з політичними партіями та громадськими 
організаціями, дозволить об’єктивно висвітлити до цього часу заполітизоване 
та, в деяких аспектах, маловивчене питання встановлення радянської влади 
в Україні. Представники радянської історичної науки неодноразово зверта-
лися до зазначеної проблематики [1], однак їм з відомих причин не вдалося 
уникнути обов’язкового набору ідеологічних штампів у відповідях на низку 
важливих питань. Діяльність революційних комітетів (ревкомів) Полтавської 
губернії, що охоплювала значну частину України, випала з поля зору як ра-
дянської, так і сучасної історичної науки, що підсилює актуальність запропо-
нованого дослідження. 

Цілі статті полягають у детальному аналізі відносин революційних коміте-
тів Полтавської губернії на чолі з губернським ревкомом з політичними пар-
тіями та громадськими організаціями губернії в період з грудня 1919 по кві-
тень 1920 рр. 

У тій політичній системі, яку впроваджувала Радянська Росія в Україні, 
зокрема у формі революційних комітетів, роль партії більшовиків була істот-
ною, що помітно простежувалося, хоч і різною мірою, на всіх рівнях, особли-
во на місцевому. Так, в одному зі звітів інформаційно-інструкторського під-
відділу відділу управління Полтавського губернського ревкому стосовно пи-
тання організації ревкомів на волосному рівні зазначалося, що склад місце-
вих ревкомів суто випадковий і «цілком залежить від потужності і сили пар-
тійної організації в повіті», а там, де у волостях є добре організований кому-
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ністичний осередок, ревком завжди комуністичний і знаходиться під його 
безпосереднім контролем і керівництвом [2, арк. 38]. 

Разом з тим російська військова влада, котра організувала губернський та 
більшість повітових ревкомів губернії, часто з неприхованою недовірою ста-
вилася навіть до більшовиків України, об’єднаних хоча й з тактичних мірку-
вань, але у формально українську партію – КП(б)У. Траплялося, що такий під-
хід більшою чи меншою мірою сповідували й ревкоми, організовані військо-
вою владою. Так, засідання Хорольського повітового військово-революцій-
ного комітету, що відбулося 24 грудня 1919 р. за участі військово-політично-
го комісара 60-ї дивізії, постановило, щоб робота більшовиків на Україні 
проводилася згідно з резолюцією ЦК РКП(б) про радянську владу на Україні, 
так як досвід дає підстави стверджувати, «що більшість товаришів з КП(б)У 
опинилися не на висоті гідності партії, що значною мірою призвело до від-
ступу Червоної армії (1919 р. – В. С.)» [3, арк. 12]. 

Такий підхід певною мірою наклав відбиток на характер взаємодії цих 
двох важливих політичних осередків губернії. На перших засіданнях губерн-
ського ревкому приймалися рішення, які зобов’язували губернський партком 
КП(б)У до певних дій. Так, на засіданні губернського ревкому 23 грудня 
1919 р. при обговоренні фінансових питань була прийнята постанова про 
підготовку листівок із закликом до селян вкладати кошти в банк, а губерн-
ському парткому КП(б)У разом з повітовими ревкомами ставилося завдання 
поширити їх по повітам, волостям і селам [4, арк. 1]. Характерним в цьому 
плані є випадок вказівки наприкінці березня 1920 р. у зв’язку з послаблен-
ням радянської влади в Миргородському повіті губернському парткому 
КП(б)У з боку навіть не губернського ревкому, навіть не його відділу управ-
ління, а завідувача одного з його підвідділів (якого саме – встановити не вда-
лося. – В. С.) про необхідність вжити рішучих відповідних заходів, зокрема 
надіслати в повіт для постійної роботи декілька досвідчених працівників [5, 
арк. 143]. В деяких випадках дозволи губернському комітету КП(б)У на певні 
дії (наприклад, оглянути приміщення Земельного банку з метою виявлення 
там денікінської та комуністичної літератури) давав відділ управління гу-
бернського ревкому [6, арк. 32]. Показовим є також наступний факт, який 
можна розцінювати як своєрідний ультиматум. Завідувач відділу управління 
направив у губернський комітет КП(б)У листа, в якому висловлював незадо-
волення фактом неявки на засідання губернської атестаційної комісії пред-
ставника губернського парткому Ждановича. Лист закінчувався словами: 
«відділ управління ще раз прохає губернський партком переконати Ждано-
вича обов’язково явитися для роботи в комісію, в противному випадку відділ 
управління змушений буде звернутися в губернський ревком з клопотанням 
про розпуск комісії, робота якої буде призупинена через відсутність пред-
ставників відповідних установ» [7, арк. 71]. 

Все ж у підходах до багатьох важливих питань губернський ревком не на-
важувався вступати у відкриту конфронтацію з губернським парткомом КП(б)У 
і часто волів висловлювати свою точку зору у формі ні до чого не зобов’язу-
ючих зауважень та висловлювань положень регулярних доповідей ревкому. 
Так, в одному з перших звітів губернського ревкому зауважувалося, що в пи-
танні про взаємини редакції газети «Власть Советов» та губернського ревко-
му останній наполягає на підході, за яким зазначена газета є не лише пар-
тійний орган, а й друкований орган губернського ревкому, «при чому газета 
ця підкоряється всім декретам про друк» як орган губернського ревкому [8, 
арк. 228]. 

В інших випадках губернський ревком навіть намагався відстоювати свою 
позицію на користь губернського комітету КП(б)У перед ЦК КП(б)У. Так ста-
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лося у випадку з Кременчуцьким повітовим комітетом КП(б)У, представники 
якого ввійшли в конфлікт з губернським комітетом, на що голова губерн-
ського ревкому Я. Дробніс відреагував телеграмою в ЦК КП(б)У наступного 
змісту: «Прошу вказати Кременчуцькому повітпарткому, що він повинен ви-
конувати постанови губернського парткому. Кременчук став центром дезор-
ганізації, завдяки тому, що ЦК (КП(б)У. – В. С.) поставило його у виняткове 
становище, направляючи туди безпосередньо працівників, що дає їх право 
вважати, що вони організація, підлегла лише ЦК. Такі дії ЦК вносять розлад 
в губернське партійне життя» [9, арк. 1]. Таке звинувачення на адресу ЦК 
керівної партії УСРР могло бути висунуте лише у випадку усвідомлення голо-
вою полтавського губернського ревкому свого особливого статусу як ке-
рівника призначеного військовою владою РСРФР органу. 

Ситуація у взаєминах губернського ревкому і губернського парткому уск-
ладнювалася приналежністю голови губернського ревкому Я. Дробніса до ке-
рівництва групи демократичного централізму («децистів»), що виникла в 
складі РКП(б) на початку 1919 р. на основі фракції «лівих комуністів» та «вій-
ськової опозиції» в партії [10, с. 138]. Полтавську губернську партійну деле-
гацію на ІV конференцію КП(б)У очолював Я. Дробніс [11, с. 315]. Погляди 
Я. Дробніса та його оточення змусили ЦК КП(б)У в березні 1920 р. суттєво 
змінити склад губернського парткому [12, с. 151-152]. Зокрема, в нього ввій-
шов А. Буценко [13, с. 93] – колишній голова Полтавського повітового ревко-
му, на той час голова тоді вже новообраного Полтавського повітового викон-
кому, що зумовило тертя між останнім і губернським ревкомом.  

Спільні завдання радянського будівництва в губернії зумовлювали необ-
хідність співпраці губернського ревкому і губернського комітету КП(б)У. На-
прикінці грудня 1919 р. деякі документи Полтавського губернського коміте-
ту КП(б)У публікувалися за підписом голови губернського ревкому Я. Дробні-
са [14, с. 1]. З 21 грудня 1919 р. газета «Радянська влада» виходила як спіль-
ний орган губернського ревкому і губернського комітету КП(б)У. 

Часто постановами керівних органів губернського комітету КП(б)У перед-

бачалася співпраця останнього з тих чи інших питань з губернським рев-
комом. Так, на засіданні президії губернського комітету КП(б)У, що відбулося 
24 лютого 1920 р. була прийнята постанова, що передбачала проведення бо-
ротьби з бандитизмом в губернії, а організаційна сторона цього питання ма-
ла бути доручена особливій комісії, сформованій губернським революційним 
комітетом [15, арк. 3 б]. А постанова пленуму губернського комітету КП(б)У, 
що відбувся 3 березня 1920 р., передбачала, серед інших заходів, наступне: 
арештувати всіх великих хліботорговців, конфіскувати всі продукти, що зна-
ходилися в магазинах та складах приватних осіб, з питання заборони торгів-
лі м’ясом запропонувати губернському продовольчому комісару (котрий, як 
відомо, підпорядковувався губернському ревкому) надати в губернський 
ревком свої пропозиції [15, арк. 3 а]. 

З деяких питань приймалися спільні постанови губернського ревкому і гу-
бернського комітету КП(б)У. Так, у квітні 1920 р. спільною постановою за-
значених органів була створена комісія з проведення «Тижня трудового 
фронту» [16, с. 1]. На засіданні губернського ревкому 29 лютого 1920 р. була 
прийнята постанова про призначення головою губернської ради народного 
господарства члена губернського парткому КП(б)У Свистуна, якому на-
давалися надзвичайні повноваження в питанні відновлення економіки Пол-
тавщини [17, арк. 35 зв.]. 

На місцях поширеною була практика проведення спільних засідань пові-
тових ревкомів і повітових комітетів КП(б)У, зокрема, в Миргородському по-
віті [18, арк. 71]. 
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З початком процесу організації ревкомів в Полтавській губернії здебіль-

шого з причини непевного становища радянської влади в Україні, сильного 
українського національного фактору, особливо в Київській і Полтавській гу-
берніях, місцеві більшовики змушені були залучати до процесу організації 
ревкомів представників прорадянських партій: Української комуністичної 
партії (боротьбистів) та Української партії лівих соціалістів-революціонерів 
(борьбистів). Боротьбисти і борьбисти входили в перший склад губернського 
ревкому.  

Більшовицьке керівництво повітових ревкомів теж змушене було в почат-
ковий період діяльності залучати до організації місцевих ревкомів представ-
ників цих двох прорадянських партій. Так, в наказі за № 1 відділу управлін-
ня Хорольського повітового ревкому пропонувалося членам партій, які сто-
ять на платформі радянської влади, взяти активну участь в організації та ді-
яльності волосних ревкомів [3, арк. 53]. Кременчуцький повітовий ревком 
теж намагався залучити до співпраці борьбистів, але лише після отримання 
відповідного дозволу губернського ревкому та губернського комітету КП(б)У 
[19, арк. 6]. У початковому складі Полтавського повітового ревкому було три 
більшовика та по одному представникові від борьбистів та боротьбистів [20, 
с. 4]. У початковий склад Зінківського повітового ревкому увійшло чотири 
комуніста (більшовика) та один боротьбист [21, с. 4].  

У склад реорганізованого військовою владою губернського ревкому бо-
ротьбисти не направили свого представника саме з причини, як зазначалося 
у доповіді Полтавського губернського ревкому Всеукраїнському ревкому, 
призначення губернського ревкому «з центру» (тобто органами військової 
влади РСФРР) [22, арк. 41]. Вищезазначені особливості організації губерн-
ського та повітових ревкомів губернії, де український радянський держав-
ний фактор виявився другорядним, знаходили адекватну оцінку в бороть-
бистів, які до свого влиття в КП(б)У виступали, попри часткову співпрацю на 
рівні місцевих ревкомів, здебільшого як політичні опоненти більшовицької 
влади. Газета «Боротьбист» – орган губернського комітету УКП (б) на початку 
січня 1920 р. запитувала: «В чому ж полягає причина, що «село» мовчить, не-
заможне селянство стає осторонь, а органи робітничо-селянської влади обер-
таються в бюрократичний апарат?», і надала відповідь, що «селянство недо-
вірливо дивиться на призначені ревкоми», що воно вороже ставиться «… до 
центральної політики, яку в минулому проводив Раднарком України і яка 
проводиться і нині на підставі інструкції (так названо вищезгадане Поло-
ження ЦВК РСФРР від 24 жовтня 1919 р. – В.С.) …і яку певно цілком поділяє 
комуністична партія більшовиків України – інструкцію про організацію орга-
нів влади в місцевостях, занятих червоною армією – через призначення рев-
комів. Селянство не може примиритися з цією тенденцією, яка обмежує іні-
ціативу місцевих революційних сил і набирає характер опіки над ним з боку 
центральних органів влади… І тому всякі спроби до обмеження його прав, 
нехтування його волі доводять до того, що воно стає осторонь, недовірливо 
поглядає на органи влади, призначені з центру…» [23, с. 1]. 

Більшовицьке керівництво ревкомів реагувало на таке до себе ставлення 
відповідним чином. Губернський ревком збирав детальну інформацію про 
повітові організації боротьбистів, про що свідчить, наприклад, його теле-
грама від 6 лютого Хорольському повітовому ревкому з відповідним прохан-
ням [24, арк. 15]. Прилуцьким повітовим ревкомом наприкінці березня 1920 р. 
було конфісковано номер місцевої газети «Боротьбист» за політичний випад 
проти більшовицької партії, що виразився в словах «партія більшовиків – по-
ловина бандитів і спекулянтів», а автора статті притягнуто до відповідаль-
ності [5, арк. 149]. 



ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

Всесвітня історія. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

 53 

На взаємини ревкомів губернії з прорадянськими партіями (боротьбиста-

ми і борьбистами) істотно вплинули вказівки у вигляді телеграми Всеукраїн-
ського ревкому, що надійшли у відділ управління губернського ревкому на-
прикінці грудня 1919 р. (точну дату не вдалося встановити). З огляду на за-
пити з місць про можливість співробітництва в ревкомах з боротьбистами та 
борьбистами Всеукраїнський ревком зазначив, що в місцеві ревкоми можуть 
входити крім комуністів-більшовиків і представники названих «радянських 
партій» за принципом кількісного представництва, покладеного в основу 
конструкції Всеукраїнського ревкому. Умовами входження боротьбистів і 
борьбистів в ревкоми на місцях є безумовне приєднання останніх до декла-
рації Всеукраїнського ревкому про повне сприяння Червоній армії, виконан-
ня завдань боротьби з «контрреволюцією денікінською і бандитською» та 
точне виконання угоди між КП(б)У і партією боротьбистів, що передбачала 
зокрема припинення агітації останньої на користь «військового українського 
сепаратизму». Всеукраїнський ревком вимагав доповідати йому та команду-

ванню Південного фронту про всі випадки порушень зазначених підходів та 
непорозумінь у взаєминах з цими партіями. У випадках маловпливовості в 
тих чи іншим місцевостях організацій зазначених партій Всеукраїнський 
ревком вимагав уникати штучного їх представництва в ревкомах. Входжен-
ня представників будь-яких інших партій в ревкоми не допускалося, а їх 
представники могли бути задіяні лише для роботи радянському адміністра-
тивному і господарському апараті [8, арк. 85]. 

Навіть після згортання співпраці з боротьбистами та борьбистами на рівні 
ревкомів, останні були залучені до апарату ревкомів впродовж всього часу їх 
діяльності і навіть обралися від службовців окремих відділів в ради [25, с. 3]. 
Але до останнього, тобто до входження боротьбистів в склад КП(б)У, вони 
сприймалися ревкомами з недовірою та нерозумінням, про що свідчить теле-
фонограма голови Лубенського повітового ревкому в губернський ревком від 
21 січня 1920 р. такого змісту: «Як ставитися до «боротьбистів», які мають 
тенденцію піти в підпілля через продовольче питання?» [26, арк. 18]. 

Ревкоми губернії активізували пропагандистську діяльність проти полі-
тичних партій в період виборчої кампанії до рад (березень – квітень 1920 р.) 
як в м. Полтаві, так і на місцях. Так, створена Гадяцьким повітовим ревко-
мом повітова виборча комісія у відозві до селян і робітників повіту охарак-
теризувала політичних опонентів наступним чином: «Меншовики завжди і 
всюди виступали як вороги Радянської влади і тужили по установчим збо-
рам, видимо допомагаючи зміцненню контрреволюції. Есери всіх відтінків 
допомагали єднанню і організації контрреволюції… Боротьбисти під при-
криттям комуністичного ярлика проповідують Радянську владу, але скон-
центрували навколо себе всі, або майже всі петлюрівські елементи і реакцій-
ні націоналістичні гуртки, і під їх тиском ведуть явно контрреволюційну по-
літику…» [27, арк. 5 зв.]. 

Про ставлення радянської влади в особі ревкомів губернії до громадських 
організацій (зокрема, об’єднань службовців міського і земського самовряду-
вання попередніх політичних періодів) красномовно свідчить наказ губерн-
ського ревкому за підписом його голови Я. Дробніса від 21 січня 1920 р. за 
№ 36, параграф 1 якого звучав наступним чином: «Так звані союзи міських і 
земських службовців, які є анахронізмом при існуванні радянської влади ро-
бітників і селян, розпускаються. Правлінням цих союзів негайно приступити 
до ліквідації своїх справ і всі документи й печаті здати у відділ управління 
губернського ревкому». Натомість наказувалося всім радянським установам 
та підприємствам з метою підвищення продуктивності праці, якої вимагає 
«від трудящих робітничо-селянська республіка», організувати комітети служ-
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бовців радянських установ та фабрично-заводські комітети підприємств. В 
наказі зазначалося, про час виборів таких комітетів буде видане особливе 
розпорядження та одночасно буде опубліковане положення про комітети 
службовців з викладом їх завдань [28, арк. 20]. 

Наказом за № 37 полтавського губернського ревкому від 23 січня 1920 р. 
під назвою «Правила про товариства і зібрання» встановлювалися наступні 
для них правила: всі політичні, економічні, художні, релігійні товариства, 
спілки і об’єднання на території Полтавської губернії зобов’язувалися заре-
єструватися в місцевих ревкомах протягом 7 днів; при реєстрації мали бути 
надані статути товариств, прізвища та адреси засновників, членів правлінь 
та членів зазначених об’єднань на момент реєстрації; всі книги, записи, про-
токоли повинні бути відкриті для ревізії органами радянської влади: про всі 
публічні збори, засідання і співбесіди повинно бути не пізніше, чим за три дні 
повідомлено у відповідні ревкоми; будь-які зібрання повинні бути відкриті 
для представників радянської влади, якими вважаються представники рев-

комів всіх рівнів; нагляд за виконанням вимог зазначеного наказу покладав-
ся на відповідні ревкоми. Зазначалося, що всі товариства та об’єднання, які 
не виконають вимоги цього наказу, будуть вважатися контрреволюційними 
та будуть переслідуватися [28, арк. 36]. На основі цього наказу повітові рев-
коми, або їх відділи управління, наприклад, відділ управління Роменського по-
вітового ревкому, видавали відповідні накази повітового рівня [30, арк. 57]. 

Свідченням негативного ставлення до непровладних громадських органі-
зацій є наступний факт. На засіданні губернського ревкому 8 лютого 1920 р. 
слухалося питання про телеграму Голови Всеукраїнського ревкому Г. Петров-
ського про Червоний Хрест України. Розглянувши це питання, губернський 
ревком визначився в тому плані, що Червоний Хрест в Україні «абсолютно не 
потрібний» [4, арк. 23], зайвий раз продемонструвавши нетерпимість цього 
органу до неконтрольованих громадських організацій. 

Одним із перших наказів другого складу губернського ревкому було за-
крито газету «Максималіст» – орган місцевого комітету Союзу соціалістів-ре-

волюціонерів-максималістів та газету «Анархіст-партизан» – орган місцевих 
анархістів [31, с. 4]. 

Нам вдалося виявити лише один випадок, коли керівництво губернського 
ревкому звернулося із закликом до співпраці до громадських організацій. 
Так, 22 січня 1920 р. в газеті «Радянська влада» було надруковано за підпи-
сами голови губернського ревкому та голови губернської комісії з надання 
допомоги постраждалим від денікінців циркуляр «До всі повітових ревкомів 
Полтавщини», який зобов’язував створювати відповідні повітові комісії з 
представників ревкомів, що мали запросити представників громадських ор-
ганізацій (товариств лікарів, громад тощо) для спільної роботи [32, с. 4]. 

Радянська влада загалом, і її надзвичайні органи зокрема, вбачали у про-
владних професійних спілках та фабрично-заводських комітетах важливий 
інструмент соціалістичного будівництва, важливу політичну опору, особливо 
в умовах українських губерній, де переважна більшість населення або воро-
же, або нейтрально сприймала більшовицьку владу. В губернії провладними 
профспілками, за їх власним позиціюванням, вважалися ті спілки, що входи-
ли в губернську раду профспілок і керувалися всіма постановами вищих ор-
ганів Всеросійської центральної ради професійних спілок (ВЦРПС), яку ско-
рочено називали «Центропроф». У багатьох випадках вони прагнули до спів-
праці з ревкомами [33, арк. 64]. Не входили до цієї категорії, і відповідно, не 
могли користуватися підтримкою ревкомів спілки лікарів, сестер милосердя, 
інженерів і техніків, спілка українських учителів, єврейських учителів, пра-
цівників кооперативних установ [34, арк. 60].  
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Офіційний орган губернського ревкому газета «Власть Советов», відобра-

жаючи загальну політичну позицію влади, покладала великі надії на про-
владні профспілки, які, як вважалося, на чолі з пролетарськими кадрами, 
зможуть «правильно налагодити громіздкий економічний апарат». [35, с. 2]. 
Але в умовах монополізації політичного життя однією партією провладні 
фабрично-заводські комітети та профспілки не викликали особливої довіри у 
трудящих, свідченням чого стали їх звертання безпосередньо в губернський 
відділ праці у випадках трудових спорів. У зв’язку з цим відділ праці губерн-
ського ревкому опублікував у газеті «Власть Советов» відозву, в якій роз’яс-
нював, що фабрично-заводські комітети і профспілки як організації, що 
близько стоять до робітничих мас і найбільшою мірою знайомі з їх умовами 
праці, з «достатнім розумінням поставляться до всього, що торкається умов 
праці і є достатньо компетентними у врегулюванні конфліктів». Тому губерн-
ський відділ праці закликав трудящих звертатися в спірних питаннях на-
самперед до зазначених організацій, і лише за неможливості розв’язати їх 
там – до його співробітників [36, с. 4]. 

Під час виборчої кампанії до рад ревкоми здійснювали активні пропаган-
дистські заходи, спрямовані проти політичних опонентів влади, зокрема 
проти політичної партії меншовиків, що мала певну підтримку серед робіт-
ників м. Полтави. Так, орган губернського ревкому і губернського комітету 
КП(б)У газета «Радянська влада» красномовно писала, що попередня «геге-
монія меншовиків в масових організаціях пролетаріату зумовила політичне 
здичавіння», а в «… змаганні програми романтичної туги за капіталістичним 
порядком і програми революційної боротьби за соціалістичний лад – пе-
ремога за нами» [37, с. 1]. 

Прагнення ревкомів втручатися у діяльність громадських організацій, по-
ставити їх під свій контроль часто призводили до конфліктних ситуацій, що 
інколи набували широкого розголосу. Так, конфлікт Кременчуцького повіто-
вого ревкому з Учительською спілкою м. Кременчука призвів до резолюції 
останньої, прийнятої на загальних зборах спілки 19 лютого, в якій у зв’язку з 
недовірою і підозрілістю деяких представників влади до спілки остання від-
мовилася «взяти на себе відповідальність за можливість подальшої активної 
участі своїх представників в адміністративних органах місцевої радянської 
влади, що покликані провести величезну роботу з переустрою школи на но-
вих началах» [38, арк. 97]. 

Таким чином, роль більшовиків в революційних комітетах губернії була іс-
тотною, що помітно простежувалося, хоч і різною мірою, на всіх рівнях, 
особливо на місцевому. З ряду питань приймалися спільні постанови ревко-
мів та комітетів КП(б)У. В деяких випадках губернський ревком навіть солі-
даризувався з позицією губернського комітету КП(б)У в суперечках остан-
нього з ЦК КП(б)У. Разом з тим російська військова влада, котра організува-
ла губернський та більшість повітових ревкомів губернії, часто з неприхова-
ною недовірою ставилася до більшовиків України, об’єднаних хоча й з так-
тичних міркувань, але у формально українську партію – КП(б)У. Траплялося, 
що такий підхід більшою чи меншою мірою сповідували й ревкоми, організо-
вані військовою владою. Ситуація ускладнювалася приналежністю голови гу-
бернського ревкому Я. Дробніса до керівництва групи демократичного цент-
ралізму («децистів»), що виникла в складі РКП(б) на початку 1919 р. на основі 
фракції «лівих комуністів» та «військової опозиції» в партії.  

У процесі формування системи революційних комітетів губернії їх керів-
ництву доводилося тимчасово з тактичною метою, з причини непевного ста-
новища радянської влади в Україні, співпрацювати з місцевими організація-
ми лівих прорадянських Української комуністичної партії (боротьбистів) та 
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Української партії лівих соціалістів-революціонерів (борьбистів). Представни-

ки цих партій певний час входили в губернський та ряд місцевих ревкомів. 
Губернський ревком заборонив усі непідконтрольні радянській владі гро-

мадські організації, зокрема союзи міських і земських службовців. Натомість 
наказувалося всім радянським установам та підприємствам організувати ко-
мітети службовців радянських установ та фабрично-заводські комітети під-
приємства. Надзвичайно показовим є факт визнання губернським ревкомом 
Червоного Хреста в Україні «абсолютно не потрібним», що демонструвало не-
терпимість цього органу до незалежних громадських організацій. Разом з 
тим ревкоми, особливо губернський, активно залучали до державного управ-
ління провладні профспілкові організації. 
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Стрилец В.В. Отношения революционных комитетов Полтавской губер-
нии с политическими партиями и общественными организациями (декабрь 
1919 – апрель 1920 гг.) 

Цель статьи заключается в детальном анализе на основе хронологически-проб-
лемного метода отношений революционных комитетов Полтавской губернии во гла-
ве с губернским ревкомом с политическими партиями и общественными организа-
циями в период с декабря 1919 по апрель 1920 гг. Установлено, что в той политичес-
кой системе, которую внедряла российская большевистская партия в Украине, в 
частности в форме ревкомов, роль в них большевиков была существенной, что за-
метно наблюдалось, хотя и в разной степени, на всех уровнях, особенно на местном. 
В процессе формирования системы революционных комитетов губернии их руковод-
ству приходилось временно с тактической целью, по причине неопределенного поло-
жения советской власти в Украине, сотрудничать с местными организациями ле-
вых просоветских Украинской коммунистической партии (боротьбистов) и Украин-
ской партии левых социалистов-революционеров (борьбистив). Губернский ревком за-
претил все неподконтрольные советской власти общественные организации, в 
частности союзы городских и земских служащих. Вместе с тем ревкомы, особенно 
губернский, активно привлекали к государственному управлению провластные 
профсоюзные организации. 

Ключевые слова: Полтавская губерния, революционные комитеты, Коммунис-
тическая партия (большевиков) Украины, Украинская коммунистическая партия 
(боротьбистов), Украинская партия левых социалистов-революционеров (борьбис-
тов), союзы городских и земских служащих, профессиональные союзы, фабрично-за-

водские комитеты. 
 
Strilets V.V. Poltava province revolutionary committees’ relationships with poli-

tical parties and non-governmental organizations (December 1919 – April 1920)  
The aim of the article is to provide detailed chronology problem analysis of Poltava 

province revolutionary committees’ relationships with political parties and non-governmen-
tal organizations from December 1919 till April 1920. It is revealed that in the political 
system implemented by the Russian Bolshevist Party in Ukraine, in particular, in the form 
or revolutionary committees, the Bolsheviks’ role was significant, which could be clearly 
observed though to different extents at all levels especially the local one. When forming the 
system of province’s revolutionary committees its authorities pursuing a tactical purpose 
due to uncertain position of the Soviet power in Ukraine had to temporary collaborate with 
local organizations of left pro-Soviet parties: the Ukrainian Communist Party (borotbysty) 
and the Ukrainian Left Socialist-Revolutionary Party (borbysty). The Province Revolutionary 
Committee banned all non-governmental organizations which were beyond the Soviet power 
control, in particular unions of city and zemstvo office employees. Alongside with that 
revolutionary committees, especially the Province one, actively engaged pro-power trade 
unions in public administration. 

Key words: Poltava Province, revolutionary committees, the Communist Party of Ukraine 
(bolsheviks), the Ukrainian Communist Party (borotbysty), the Ukrainian Left Socialist-
Revolutionary Party (borbysty), unions of city and zemstvo office employees, trade unions, 
factory committees. 

 

 

 

 


