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ДЕШІ~mим!

ЛttС'm ЦЕ РЕП (бі/l/ьшовuків) до орzа1tівацій

'1tapmi1: 1

Товариші! Настав один з :найк,ритичніших, мабуть що,
навіть найкритичніший момент соціалістичної революції.
Захисники експлуататорів, поміщиків і капіталістів, росій
ські і іноземні (В першу чергу англійські і французькі)
роблять одчайдушну спробу відно:вити владу грабіжниюв
народної праці, поміщиків і експлуататорів, ІВ Росії, щоб
зміцнити падаючу їх владу в усьому світі. Англійські і
французькі капіталісти провалилися з своїм планом завою
вати Ук;раїну своїми власними військами; вони провали
лися з своєю підтримкою Колчака в Сибіру; Червона армія,
геройськи просуваючись на Уралі при допомозі повстаю
чих поголовно уральських робітників, наближається до
Сибіру для визволення його від нечуваного ярма і звір
с'!'Ва тамошніх :владарів, капіталістів. Англійські і фран
цузькі
імперіалісти
провалилися, нарешті,
і
3
своїм
планом захопити Петроград за допомогою контр,рево
люційної змови, в якій брали участь російсЬУ<і монархісти,
кадети, меншовики і есери,
не виключаючи і лівих
есерів.

Тепер
закордонні капіталісти роблять одчайДУШНУ
спробу відновити ярмо капіталу з допомогою нашестя
Денікіна, ЯКОМУ вони, як колись і Колчаку, подали допо
могу офіцерами, постачанням, СНЗіРядами, танками і т. д.
і т. п.
Всі сили Qобітників і селян, всі сили Радянської респуб
ліки повинні бути напружені, щоб відбити нашестя Дені
кіна і перемогти його, не СПИRяючи переможного наступу
,Червоної армії на Урал і на Сибір. В цьому полягає
1 Лист ЦК РКП(б) .Всі на боротьбу 3 Денікіни.'.,!- вперше надру
кований !:І липня 1919 р. в .Известиях ЦК РКП(б)" N2 4. Ред.
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ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ МОМЕНТУ
Всі :комуністи перш за все і більш за все, всі співчу
ваючі їм, всі чесні робітники J селяни, всі раlдянські пра
цівники повинні підтягтися по-воєнному, перевівши макси
мум своєї роботи, своїх зусиль і турбот на безпосередні
завдання війни, на те, щоб швидко відбити нашестя Де
нікіна, скорочуючи і перебудовуючи, для підпорядкування
цьому завданню, всю свою іншу діяльність.

Радянсь:ка

республіка

обложена

'Ворогом.

Вона

по

винна бути єдиним військовим табором не на словах, а на
ділі.
Всю роботу всіх установ пристосувати до війни і пе·
ребудувати по-воєнному!
Колегіальність необхідна для вирішування справ дер
жав}{ робітників і селян. Але всяке роздування колегіаль
[ності, :всяке перекручення ЇЇ, що веде до тяганини, до
безвідповідальності,
всяке
перетворення
колегіальних
установ у говорильні Є .величезне зло, і з цим злом треба
покінчити що б то не стало, якнайскоріше, не спиняючись
ні перед чим.
Дальше абсолютно необхідного мінімуму :колегіаль 
ність не повинна йти ні щодо числа членів :колегій, ні
щодо діло, вого ведення робоrги, заборони «ПРОМОВ», най
більшої швидкості обміну думками, зведення його до іп·
формування і до точних практичних пропозицій.
Кожного разу, коли для того є хоч би найменша мож
JlИвість, колегіальність лавинна бути зведена до найко
ротшого обговорення тільки найважливіших питань в
найменш широкій колегії, а практичне розпорядження
установою, підприємством, справою, З8JIЗданням треба до·
ручати одному товаришеві, який !Відомий своєю твердістю,
рішучіС\,ю, <:мілістю, вмінням вести практичну справу і ко
РИСТУЄТЬСЯ найбільшим довір'ям~ В кожному випадку j
при всіх без винятку обставинах колегіальність повинна
СУПрОВОДИТИСЯ найточнішим установленням особистої від
повідальності кожної особи за точно визначену справу.
Безвідповідальність, прикривана посилаНЮL\1И на коле
гіальність, є найнебезпечніше З ,'ІО, яке загрожує всім. що
не мають дуже .великого досвіду в діловій [колегіальній
роботі, і яке у військовій сцраві часто-густо веде неми
нуче до катастрофи, хаосу, панjки, багатовладдя, поразки.
Не менш небезпечним злом є організаційна метушли-
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вість або організаційне прожектерство. Перебудова ро
боти, необхідна для війни, ні в якому разі не пави:нна
вести до перебудови установ, тим ме<Нше до створеНЩI
наспіх нових установ. Це безумовно недопустимо, це веде
тільки до хаосу. Перебудова роботи повинна полягати
'в ,припи:ненні на якийсь час тих установ, які не абсолютно
необхідні, або ІВ їх шороченні до певної міри. Але вся
робота допомоги війні повинна вестися цілком і виключно
ч ере 3 існуючі уже військові установи, шляхом їх іВи
,правлення, зміцнення, ·розширення, підтримки. Створення
особих «комітетів обарани» або « ревкамі/в» (ревалюцій
/НИlХ або. військова-ревалюційних комітетів)
ДOlпустим~
лише як виняток, паперше; подруге, не інакше, як з за
твердження :відповіднаї військоваї влади або. БИЩОї Ра

дянської влади; патретє, з абов'язкавим lВикананням ука
занаї умави.

роз'.я:СНЕнн.я: НАРОДОВІ . ПРАВДИ ПРО КОЛЧАКА.
І ДЕншmА
Колчак і Денікін - голавні і єдино серйозні Бараги
Радянськаї республіки. Якби не була дапамоги їм з боку
Антанти (Англія, Франція, Америка), ІВани б дав:но разва
лились. Тільки допамага Антанти рабить їх силаю . Але
ва ни змушені все ж обманювати народ, удавати з себе
час від часу прихильників «демократії», «Установчих Збо
рів», «народавладдя» і т. п. Меншавики і есери охоче
дають себе обманути .
Тепер правда пра Калчака (а Де.нікін - йога двійник)
розкрита цілкам. Розстріли десятків тисяч !робітників _
Разстріли навіть меншовиків і есерів. Парка селян ці 
лими павітами. Прилюдна порка жінак . Павний розгул
влади офіце.рів, поміщицьких сииків. Грабіж без кінця.
Така є правда ІПРо. Калчака і Денікіна. Навіть серед мен
шавиків і есерів, які самі були зрадниками рабітників~
були на сторані Калчака J Денікіна, все більше знахо
диться людей, які змушені визнати цю правду.
Треба ' на чільне міоце всієї агітації і прапаганди поста
вити інформування народу пра це. Треба роз'яснити, щ()
або Калчак з Денікіним, або. Радянська влада, влада (дик
татура) робітників; середини нема; середини бути не
може . Треба особлива використати показання свідків не
більшовиків: меншовиків, есерів, безпартійних, які побу-

вали у Колчака або у Денікіна. Хай знає всякий робіт
ник і селянин, зза чого йде боротьба, що жде його в
раз і перемоги Колчака або Денікіна.
РОБОТА СЕРЕД :МОБІЛІ 3 0ВУВАНИХ
Одним з головних предметів турбот повИ'Н'На стати
тепер роб<УГа серед мобілізовуваних, для допомоги мо 
білізації, серед мобілізованих. КQlМуНliсти і співчуваючі ЇА1
в усіх місцях, де зосереджені мобілізовані, або де є гар 
нізони і особливо запасні батальйони і т. П. , повинні бути
поголо.вно поставлені на ноги. Без ВИНЯ11<У всі вони по
винні об'єднатися і працювати, одні щоденно, другі, ска
жемо, 4 або 8 годин щотижня, на допомогу мобілізації і
серед мобілізованих, серед солдатів місцевого гарнізону,
розуміється, строго організовано, при призначенні кож 
ІІЮГО на відповідну роботу місцевою партійною організа 
цією J військовою владою .
Населення безпартійне або належне до не ,комуністич
ної
пар1іії, звичайно,
неспроможне ідейно
працювати
проти Денікіна або Колчака. Але звільняти його на такій
підставі від всякої роботи недозво л енно . Треба вишуку
вати всілякі засоби, щоб все населенн я поголовно (а в
першу чергу більш імущі, як іВ місті, так і на селі) було
зобов'язуване внести свою лепту, в тому чи іншому ви 
гляді, на допомогу мобілізації або мобілізованим .
Особливою категорією заходів допомоги повинно бути
сприяння :найшвидшому і найкращому навчанню мобілі
зованих. Радянська влада призиває всіх колишніх офіце
рів, унтер-офіцерів і т. д. Комуністична партія, а за нею
всі співчуваючі і всі робітники повинні прийти на допо 
могу
робітничо - селянській
державі,
поперш~
всіляко
сприяючи виловлюванню колишніх офіцерів, унтер-офі
церів, що ухиляються від явки, і т. Д., подруге, органі
зуючи лід контролем партійної організації і при ній групи
тих, хто теоретично або практично (мапр . , беручи участь
в імперіал істській війні) навчався військової справи і спро
можний принести свою чаС11<У користі.

РОБОТА СЕРЕД ДЕ3ЕРТИРІВ
Останнім ч асом явно lНаста13 перелом в боротьбі 3 де 
зертирством. В р яді губерній дезертир почав повертатися
"Б армію масами, дезертир, без перебільшення, посунув у
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Червону армію. Причина, поперше, більш уміла і більш
систематична робота партійних товаришів; подруге, ро
стуща свідомість селян, що Колчак і Денікін несуть від
новлення порядків гірших, ніж царські, відновлення раб
ства робітників і селян, порки, грабежу, знущання офі
церів і дворянчиків.
Налягти на робо'l'у серед дезертирІВ і для повернення
дезертирів в армію треба тому всюди і щосили. Це одна
3 найперших і найнасущніших справ.
Між іншим. Можливість впливати на дезертирів пе
реконуванням і успіх такого впливу показує зовсім особ
ливі відносини до селянства з боку робітничої держави,
у відміну від поміщИЦЬКОї і капіталістичної держави. Гніт
палки або гніт голоду - ось єдине джерело дисципліни
для двох цих останніх видів держави. Для робітничої
~ержави або для диктатури пролетаріату можливе інше
джерело дисципліни: переконування селян робітниками,.
товариський союз їх. Коли послухаєш оповідання очевид
ців про те, що ІВ такій то губернії (напр., Рязанській) по
вертаються добровільно тисячі і тисячі дезертирів, що
на мітингах звернення до «товаришів-дезертирів» має
іноді нечуваний успіх, тоді починаєш уявляти собі, скільки
ще невикористаної нами сили міститься в цьому товари
ському союзі робітників і селян. У селянина є передсу Д~
що веде його за капіталістом, за есером, за «свободою
торгівлі», але у нього є і розсудок, який все більше приводить його до союзу з робітником.
•

ПРЯМ.! ДОПОМОJ1А. А.РМІЇ
Найбільше потребує

наша

армія

постачання:

одежі~

взуття, зброї, снарядів. В розореній країні доводиться
докладати величезних зусиль, щоб покривати цю потребу
армії, і допомога розбійників-капіталістів Англії, Франції,
Америки, яку вони подають щедро Колчаку і Денікіну,
одна тільки врятовує їх від неминучого !Краху зза браку
tПостачання.

Хоч як розорена Росія, але все ж в ній ще дуже й
дуже не мало ресурсів, яких ми ще не використали, часто
не зуміли використати. Є ще багато нерозшуканих або
неперевірених складів військового майна, багато вироб
ничих можливостей, які упускаються почасти в наслідок
свідомого саботажу чинов.ників, почасти в наслідок тя-
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ганини, канцелярщини, розгардіяшу і безру;кості,- всіх
цих «гріхів минулого», які з такою неминучістю і такою
жорстокістю тяжать над всякою революцією, що робить
~стрибок» до 'нового суспільного ладу.
Пряма допомога армії !В цьому відношенні особливо
важна. Установи,
кі нею відають, особливо ПОТ1ребують
«освіження», СП1рияння З сторони, добровільного, енергій·
:ною, героічного почину робітників і селян на місцях.
Треба закликати яК!найширше до цього почину всіх
свідомих робітників і .селян, всіх радянських діячів, треба
'ВипробуватИ1 ІВ різних місцевостях J в .різних областях
роботи різноманітні форми допомоги армії в цьому від
ношенні. «Робота по· революційному» !Ведеться тут далеко
менше, ніж в інших областях, а потреба в «роботі по
революційному» тут далеко сильніша.
ЗБИ!рання зброї у населення є одна з складових частин
цієї роботи. Що в країнj, яка пережила чотири роки імпе 
ріалістської війни, потім дві народні революції, дуже ба

гато зброї сховано і селян і у бур.жуазії, це природно, це
виросло неминуче. Але боротися з цим тепер, при гріз·
ному НaJШесті Денікіна. треба 3 усієї сили. Хто ховає або
допомагає ховати зброю, є величезний злочинець проти
робітників і селян, той заслуговує розстрілу, бо він винен
ІВ загибелі тисяч і тисяч кращих червоноарміЙ1Ців, що ги
нуть Інерідко тільки зза недостачі зброї на фронтах.
Пітерські товариші зуміли знайти тисячі й тисячі гвин
тівок, коли вчинил и - строго організовано - масові об
шуки. Треба, щоб решта Росії !Не відстала від Пітера,
а що б тц Іне стало догнала і перегнала його.
З другого боку, нема сумніву, що найбільше ГBWНTЇВOK
хаваІОть селяни і часто без всякої злої волі, а просто че
рез закореніле недовір' я до всякої « державності» і т. п.
Коли ми зуміли багато й дуже багато (в найкращих гу
берніях) зробити переконуванням, умілою агітацією, до
щільним підходом до справи, для добровільного повер·
нення в Червону армію дезертирів, то нема сумніву, що
так само багато, коли ще !Не бі льше, можна і l1реба зро
б ити для добровільного п о вернення зброї.'
Робітники і сел яни! Розш укуйте заховані гвинтівки і
доставляйте їх в армію! ЦИМ БИ врятуєте себе від по
биття, розстрілів, масової порки і пограбування Колча
ком і Денікіним!
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Ш"ОРОЧЕНН.л НЕВОЄННОЇ Р ОБ ОТИ

. Для виконання навіть частини тих робіт, які коротко
намічені в попе.редньому, потрібні нові й нові працівники,
при тому з найнадійніших, найвідданіших, наЙе.н~гіЙніших
комуністів. А де ж узяти їх при загальних скаргах на не
достачу таких працівників і на перевтому їх?
Нема сумніву, що ці скарги багато .в чому справедливі.
Якби хтонебудь підрахував з точністю, яка тонка верства
передових робітників і комуністів, користуючись підтрим
кою і співчуттям робітничої та селянської маси, управ
ляла Росією протягом останніх 20 місяців, то це здалося б
прямо неймовірним. А управляли ми з величезним успі
хом, створюючи соціалізм, переборюючи нечувані труд
нощі, перемагаючи :ворогів, що підіймаються звідусіль і
що прямо або посередньо зв'язані з буржуазією. І ми
уже перемогли всіх ворогів, крім одного: крім Антанти,
крім
всесвітньо-могутньої
імперіалістської
буржуазії
Англії, Фра'нції, Америки, при чому і У цього ворога ми
зломили уже одну його руку - Колчака; нам загрожує
лише друга його рука - Денікін.
Нові робітничі сили для управління державою, для
здійснення завдань диктатури пролетаріату підрос'PflЮТЬ
швидко в особі тієї робіТflИЧОї і селянської молоді, яка
найбільш щиро, гаряче, самовіддано учиться, IJеретравлюс
нові враження від нового ладу, скидає з себе шкарлупу
старих, капіталістичних і буржуазно-демократичних упе
реджень, виковує з себе ще твердіших комуністів, ніж
старе їх покоління.
Але, хоч ЯК швидко підростає ця нова верства, хоч як
швидко вона учиться і дозріває в огні громадянської війни
j шаленого опору буржуазії, все ж для найближчих міся
ців вона .не може дати нам готових працівників по управ
лінню державою. Справа ж jде саме про найближчі місяці,
:про літо і осінь 1919 року, бо вирішення боротьби з Де
.нікіним потрібне і має бути негайним.
UЦоб одержати для посилення воєнної роботи велике
число готових працівників, треба скоротити цілий ряд
областей і установ не воєнної, або, вірніше, не безпосе
Іредньо воєнної, радянської роботи, треба перебудувати
в цьому напрямі (тобто .в напрямі скорочення) .всі уста·
нови і підприємства, які не безумовно необхідні.
Візьмемо для прикладу науково-технічний відділ Вищоі
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Ради Народного Господарства. ие - якнайкорисніша уста.
lНова, необхідна для повного будiвlНицт.ва соujалізму, для
правильного обліку і розподілу .всіх науково'-технічних
сил. Але чи безумовно необхідна така установа? Зви
чайно, .ні . Віддавати їй людей, які можуть і повинні бути
.негайно вжиті на насущну і дозарізу необхідну комуні
стичну роботу в армЛ і безпосередньо для армії, було б
в даний момент прямо ,злочином.

Такого роду установ і відділів устаноВі у нас, в центрі
і · на місцях, дуже не МЗЛQ. Прагнучи до повного здійс
нення соціалізму, ми не могли не почати відразу будів-·
ництво подібних установ. Але ми будемо дурнями або
злочинцями, якщо перед грізним нашестям Денікіна не
зуміємо перестроїти рядів так, щоб все, не безумовно
необхідне, припинити і скоротити.
Не піддаючись паніці і не впадаючи в організаційну
метушню, ми не повинні ніяких установ ні перебудову:
вати, 'Ні закривати зовсім, ні - що особливо шкідливе при
роботі наспіх - починати будувати нові установи. Ми
лавинні припинити на три, чотири, п'ять місяців усі, не
безумовно необхідні устанОіВИ і .відділи установ, ІВ центрі
і на міацях, або, якщо не можна припинити їх зовсім,
скоротити їх на такий (приблизно) час, скоротити в най
більших .можливих розмірах, тобто лишити тільки міні
мум роботи, безумовно необхідної.
Тому що головна наша мета - одержати відразу ве
лике число готових, досвідчених, відданих, випробува
'Них комуністів або співчуваючих соціалізмооі для воєнної

роботи, то ми можемо йти на такий риск, щоб багато
з дуже СКОРОЧУВЗlНИХ установ (або відділів установ) ли
шати на якийсь час без єдиного комуніста, здавати їх на
руки працівників виключно буржуазних. Цей риск неве
ликий, бо мова йде тільки про установи, не безумовно
необхідні, шкода від ослаGлення їх (наполовину припи
неної) діяЛІ:>НОСті буде, але вона буде невелика, вона нас
ні ІВ якому разі не погубить. А недостача енергії для по
силення воєнної роботи, посилення негайного і значного,
нас погубити може. Це треба ясно зрозуміти і зробити
звідси всі вионовки.
,
Якщо кожний керівник відомства або відомчого від
ділу в губернії, повіті і т. Л., кожний осередок комуністів,
не гаючи ні хвилини, поставлять перед собою питання:
чи безумовно необхідна така то УСТЗіНОіВа? такий то від-
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діл? чи загинемо ми, ЯКЩО 'ПРИПИНИМО її або скоротимо

іНа

9/10

її

роботу, лишивши

її

зовсім

без

комуН\істїв?

якщо за постановкою такого питання йтиме швидке і рі
шуче скорочення роботи і lВилучеНіНЯ комуністів (з їх бе
зумовно надійними поміЧНИl{ами з співчуваючих або без
,партійних), тоді ми зможемо в найкоротший час одер
жати сотні й сотні для роботи в політ:відділах армії, на
посадах комісарів і ін. І тоді ми маємо серйозні шанси
Денікіна перемогти так само, як ми перемогли сильнішого
Колчака.

РОБОТА В ПРИФРОНТОВІЙ О](У31
Прифронтова смуга в Російській Соціалістичній Федера
тивній Радянській Республіці за останні тижні страшенно
розрослась і незвичайно швидко змінилась. Це - про
вісник або супутник рішучого моменту 'Війни, наближення
її розв'язюr.
З одного боку, величезна прифронтова смуга, в При
ураллі і на Уралі, стала нашою прифронтовою смугою в
СИЛУ перемог Червоної армії і розкладу Колчака, росту

революції в Колча:кії. З другого боку, ще більша при
фронтова смуга стала прифРОНТОІВою під Пітером і на
Півдні, в силу наших втрат, в силу веЛl1_чезного набли

ження 'Ворога до Пітера і нашестя з Півдня на Україну і
на центр Росії.

Робота 'В прифронтовій смузі набирає особлИ'Во важ
ного

значення.

В Приураллі, де Червона армія швидко йде вперед,
У црацівників в армії, 'Комісарів, членів політвідділу і т. Д.,
а потім у місцевих робітників і селян з ' являється при
родне бажання осісти в новозавойова'Ній місцевості для
творчої радянської роботи , бажання тим більш природне,
чим сильніша втома від війни, чи.м тяжча KapTrnнa 'руїни,
вчиненої Колчаком. Але нема нічого небезпечнішого, як
lВиконання цього бажання. Це заf'lрОЖУЄ ослабле'ННЯМ на
СТУПУ, заминкою його, збільшенням шансів на те, що Кол
чак ще оправиться. Це було б з нашого боку прямо зло
чином перед революцією.
ні в ЯКОМУ разі ні одного зайвого црацівника з східної
армії для місцевої роботи не брати! 1 ні в якому разі

]

Без краііньої потреби не брати їх взагалІ, а переводити з цеитраль

них губернlііІ
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наступу не ослабляти! Єдиний шанс на повну перемогу
поголовна участь приуральського і уральського населення,
яке зазнало с'Грахіть колчаківської «демократії», ПРОДОВ
ження наступу на Сибір до повної перемоги рооолюції в
Сибіру.
Хай 6удів!Ництво в ПРИУІраллі і ІНа Уралі запізниться,
хай воно піде сла6іше при чисто міоцевих, молодих, не 
досвідчених, слабих силах. Від цього ми не загинемо. Від
ослаблення н'аступу на Урал і на Сибір ми загинемо, ми.

.пОВИНIН1

посилити

цей

наступ

силами

повстаючих' на

Уралі робі11НИЮв, силами приуральських -селян, які на
своїй шкурі пересвідчились тепер, що значать «учреди
тельські» обіцянки меншовика Майського і есера Чер
!Нова, і що ..значить дійсний зміст цих обіцянок, тобто
Колчак.

Ослабляти наступ на Урал і на Сибір значило б бути
зрадником революції,

зрадником справи визволення
бітників і селян від ярма К,олчака.

ро

Треба пам'ятати при роботі в прифронтовій, тількищо
іВизволеній смузі, що основне завдання там - це завою
.вати довір ' я не тільки РОбі'Гникін, але й селян до Радян
ської влади, роз ' яснити їм .на ділі суть Радянської .влади,
як влади робітників і селян, відразу взяти !Правильний
курс, засвоєний партією іНа основі врахування двадцяти
місячної роботи. МИі не повинні на Уралі повторювати
помилок, які були іноді допущені в Великоросії і від яких
ми швидко відучуємось.
В прифронтовій смузі під Пітером і в тій величезній
прифронтовій смузі, яка так швидко і так грізно розрос
лась на Україні і на півдні, треба .все і вся перевести на

іВоєнний стан, цілком підпорядкувати всю роботу, 6сі зу

-силля, .всі помисли іВійні і тільки Bil)Hi. Інакше відбити на
шестя Денікіна не можна. Це ясно. І це треба ясно 3РО
зуміти і цілком провести в життя.
Між іншим. Особливістю денікінської армії є велика
і{ількість офіцерства і козаЦ1'ва. Це той елемент, який, не
маючи за собою масової сил и, надзвичайно здатний на
шв ИД1< і наскоки, на авантюри, на одчайдушні заходи,
3 метою сіяння паніки, 3 метою руйнування ради руйну
іВання.

В боротьбі проти такого ворога необхідна військова
дисципліна і .військова пильність, доведені до найвищих
меж. Прогавити або розг убитися - значить втратити все.
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Кожний відповідальний ilIартійний або радянський пра
цівник повинен врахувати це.
Військова дисципліна і у військовій ів усякій справі!
Військова пильність і cYBQl)icTb, неухильність у вжитті
всіх застережних заходів!
.

СТА.ВЛЕННЯ до ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІА.ЛІСТІВ
("ВІЙСЬКСПЕЦІВ")
Величезна змова, яка прорвалась іВ Красній Горці 1
і мала своєю метою здачу Пе11РОГ'Рада, з особливою на
стійністю поставила знов питання про військспеців і п ро
боротьбу з контр-революцією в тилу. Нема сумніву, що
загострення .продовольчого fi воєнного становища з не 
минучістю викликає і викликатиме в tНайближчому май
бутньому посилення спроб контр - революціонерів (в пі 
тер ській змові брав участь « С оюз відродження», і кадети,
і мен ш овики, і праві есери; окремо брали участь, але
іВсе ж брали участь, і ліві есери). Т ак само безсумнівно,
що військспеци дадуть .в найближчий час підвищений
процент зрадників, подібно до куркулів, буржуазних інте
лігентів, меншовиків, есерів.
Але БУJ!:О б непоправною помилкою і непростимою без 
характерністю порушувати через це питання про зміну
основ нашої воєнної політики. Нас Зіраджують і будуть
зраджувати сотні й сотні військспеців, ми будемо їх ви
ловлювати і розстрілювати, але у нас працюють система 
тично і довго тисячі й десятки тисяч військспеців, без
яких не могла б створитися та Червона армія, яка , ви
росла з проклятої пам'яті партизанщини і . зуміла здобути
блискучі перемоги на Сході. J1юди досвідчені, які стоять
ІНа чолі нашого військового ,віДОМС11Ва, справедливо вка
зують на те, що там, де найсуворіше проведена партійна
політика щодо військспеців і щодо викорінення парти
занщини, там, де lНайтв~діша ДИСЦИПЛLна, де найбільш
дбайливо проводиться політробота у військах і робота
комісарів ,- там найменше, загалом і .в цілому, є охо1 Заколот на форті • Красная Горка· і вся змова в цілому, органі
з ована в черВНі ]919 р. англІйською контр-розвідкою, була тоді ж
викрита і ліквідована п ід особистим керІвництвом товариша Сталі н а.
якиіі прибув у Петро град за завданням ЦК для організації оборон и

Петрограда. Ред .
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чих зраджувати серед військспеців, там найменше мож
ливості для таких охочих здійснити свій намір, там нема
,розхлябaJНОcтti в армії, там кращий її строй і ї,ї дух, там
більше перемог. Па рrrиз аіНщин а, її сліди, її залишки, її
пережИТІКИ заподіяли і нашій армії і украІнській незмірно
більше лих, розпаду, поразок, катастроф, втрати людей
і втрати військового майна, ніж усі зради військспеців.
Наша .партійна програма як в загальному питанні про
буржуазних спеціалістів, так і в частковому питанні про
одну з їх різновидностей, Піро lВійськспеців, з повною точ·
ністю 'Визначила політику комуністичної партії. Наша пар
тія бореться і буде «безпощадно боротися з ніби-ради
кальною, насправді ж неуцькою зарозумілістю, неначебто
трудящі спроможні подолати капіталізм і буржуазний лад,
!Не навчаючись у буржуa3lНИХ спеціалістів, не ви]{ористо
lВуючи їх, не проробляючи довгої ш]{оли роботи поруч 3
ними».

Розуміється, поряд з цим партія не дає «ні найменшої
політичної уступки даній БУРЖУЗЗіНій BepCТIBi», партія при
душує і буде «безпощадно придушувати всяке контр·ре
волюційне її зазіхаНlНЯ». Природно, що, коли подібне
«зазіхання» настає або обрисовується з більшою чи мен
шою мірою ймовірності, 1'0 «безпощадне придушення»
його вимагає інших властивостей, ніЖ повільність, обе
режність настрою учня, яких вимагає «довга школю> і яю
вона виховує в людях. Прот~іччя між настроєм людей,
зайнятих «довгою школою роботи поруч» з військuпе
цами, ~ настроєм людей, захоплених безпосереднім за
вданням «безпощадно ПРИдушити контр-революційне за
зіхання» ;військслеців, лег]{о може привести і приводить
до тертів і конфліктів. Те саме стосується до необхідних
особистих переміщень, іноді пересунень великого числа
військспеців, яке ВИК.чикається тим чи іншим випадком
контр-революційних «зазіхань», а тим більше великих
змов.

Ці тертя і конфлікти ми розв'язуємо і будемо розв ' я
зувати партійним шляхом, 'Вимагаючи 1'ого ж від всіх ор
ганізацій партії і наполягаючи на тому, щоб ні найменшої
ШКОДИ практичній робori, ні найменшого зволікання у
вжитті необхідних заходів, ні тіні вагання в проведенні
установлених основ нашої воєнної політики не допус
калось.

Якщо деякі партійні орга!НИ беруть невірний тон щодо
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ВlИськспеців (як це було недавно в Петрограді) або якщо

в 01q)емих випадках «к.риТИ!к.а» військспеців вироджується
в пряму перешкоду системarгичНЇЙ і упертій роботі по
їх використанню, партія виправляє зараз же і буде ви 
правляти ці помилки..
оловний і . основний засіб їх виправлення - посилення
поліl'роботи ІВ армії і серед мобілїзовувЗJНИХ, підтягування
роботи комісарів в армії, 1ll0ліпшення їх складу, підви
щення їх рівня, здійснення !НИми на ділі того, чого рар
тійна програма вимагає і що надто часто виконується
далеко недостатньо, саме: «зосереджelННЯ всебічного кон
тролю за !Командним складом (армії) в руках робітни
чого класу». Критика військспеців з сторони, спроби ви
правити справу «наскоком» - річ надто легка і тому без
надійна і шкідлива. Всі, хто усвідомлює свою політичну
відповідальність, хто боліє хибами нашої армії, хай ідуть
в ряди і в шеренги, червоноармійцями або командирами,
політпрацівника'Ми або комісарами, хай працює кожен
місце знайде собі всякий член партії по своїх здібно
стях - всередині військової
організації для її
поліп

r

шення.

Радянська влада давно 3ІВернула найбільшу увагу на
те, щоб робітники, а потім селяни, комуністи ж особливо,
могли серйозно вчитися військової справи. Це робиться в
ряді закладів, установ, курсів, але це робиться ще далеко,
далеко недостатньо. Особиста ініціатива, особиста енергія
'Тут багато що повинні ще зробити. Особливо ПОВИ1ІНі комуністи ретельно навчатися кулеметної, артилерійської,
броневої справи і т. п., бо тут наша відсталість більш
відчутна, тут перевага противника з великим числом офі
церів значніша, тут можливе заподіяння великої шкоди
ненадійним військспецом, тут роль комуніста надзвичайно
велика.

БОРОТЬБА

3

I'ОНТР-РЕВОЛІОЦІ6Ю

n ТИЛУ

Як і в липні минулого року, контр-революція ІВ тилу
у нас, серед нас, підводить голову.

Контр-революція переможена, але далеко не знищена,
і, зрозуміло, користується перемогами · Денікіна і заго
стренням продовольчої >нуЖДИ. А за прямою і відкритою
контр-революцією, за чорною сотнею і кадетами, які
сильні своїм капіталом, .своїм прямим зв'язком з імперіа-
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лізмом Антанти, своїм розумінням неми.нучості диктатури
і здатністю здійснювати її (по - колчаківському),- за ними
плентаються, як завжди, хиткі, безхарактерні меНШОВИ1:И,
праві есери і ліві есери, що словами прикрашають свої
діла.

оо

Ніяких ілюзій lВідносно цього! Ми зна€мо «живильне

сереДОВИІЩе » , яке породжує конт,р-революцjйні заходи,
опалахи, змови і інше, знаємо дуже добре. Це .середовище
буржуазії, буржуазної 1нтелігенції, s .селах куркулів, по
всюди - «безпартійної» публіки, потім есерів і меншо
виків. Треба потроїти і :llодеСЯТeqJИТИ нагляд за цим се 
редовищем. Треба подесятерити пильність, бо контр -ре
, волюціЙН1і зазіхання з цього боку абсолютно неминучі в
даний саме момент і в найближчому майбутньому. HalЦЬOMY
грунті природні € також повторні спроби вариву мостів,
влаштування стачок, шпіонських lВитівок всякого роду
і т. п. Всі застере*ні заходи, найбільш посилені, система 
тичні, повторні, масов.і і раптові, необхідJНі ІВ усіх без
винятку це Hrгp ах, де хоч якунебудь можливість «гнізди
тися» має «живильне середовище» КОН1~р-революціоне.рів.

Відносно меншовиків, правих і лівих есерів треба вра
хувати остаlНiНій досвід. Серед їх «периферії», серед пуб
ліки, яка тяжіє до них, безсумнівно, € зрушення від Кол
чака J від Денікіна в сторону зближення з РадЯНСЬКОЮ

владою. Ми це зрушення врахували, і щоразУ, коли воно
хоч в чомунебудь реальному проявляється, робили певний
крок назу<:тріч з свого боку. Цієї своєї політики ми ні .в
ЯКОМУ разі не змінимо, і число «перельотіs» від меншо
'визму і есерівщини, які тягнуть до Колчака ri Денікіна, на
сторону меншовизму і есер.івщини, які тягнуть до Радян

ської влади, безсумнівно, буде, взагалі кажучи, рости.
Але в даний момент дрібно-буржуазна демократія 3
есерами і меншовика.\1И ,на чолі, безхарактерна і хитка,
як завжди, 11римає ніс за вітром і хитається в сторону пе
реможця Денікіна. Особливо це вірно щодо «політичних
.вождів» лів их есерів, меншQВиків (на зразок Мартова і
К О), правих есерів (на зразок Чернова і КО) і sзагалі їх
«л ітературних груп», члени яких, крім всього іншого, су
губо ображені їх повним політичним крахом і тому мають

\Навряд чи викорёнимий «потяг» до авантЮjР проти Радян
ської влади.

Не треба давати себе в обман словам J ~деОЛОГI1 ІХ
ватажків, їх особистій чесності або лицемірству. Це важ-
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ливо

для

біографії

кожного

з

них.

Це

неважливо

з

точки зору < політики, тобто іВідношення між класами, від
ношення між міЛlонами людей . Марто:в j КО «від jMeHi ЦК»
урочисто осуджують своїх «активістів» і погрожують (,вічно
погрожують!) виключити їх із IlартП. Від !Цього ні трохи
не зникає той фаю, що «акти,вісти» найсильніші серед
меншовиків, ховаються за них і ведуть свою колчаків
сько-денікінську
роботу.
Вольський
і
ко
осуджують
Авксентьє'ва, Чернова і КО, але це ні 11рохи не перешко
джає цим останнім бути сильнішими, ніж Вольський, не
п~решкоджа€ Чернову говорити: «Якщо не нам і якщо
!Не тепер, то кому ж і коли скинути більшовиків». Ліві
есери '~южуть «працювати» «самостійно», пова всяким зго

'Вором З реакцією, з Черновими, але на ділі іlЮНИ такі ж
союзники Денікіна і пішаки в його грі, як покійний лівий
есер Муравйов, колишній головноК()мандуючий, що з
«ідейних» мотивів відкриває фронт чехо-словакам і Кол
чаку.

Мартов, Вольський і K ~ ,вважають себе «вищими» від
обох борющихся сторін, вважають себе здатними ство 
рити «третю

сторО'Ну».

Це бажання, якби воно було навіть щире, лишається
ілюзією дрібно -буржуазного демократа, який і тепер ще,
через 70 років після 1848 року, не навчився /азбуки, саме,
що в капіталістичному середовищі можлива або дикта
-гура буржуазії, або диктатура пролетаріату і неможлива
існувати нічому третьому. Мартови і КО, як ВИДНО, умруть
з цією ілюзією. Це їх справа. А наша оправа пам ' ятати,
ЩО на практиці неминучі хитання подібної публіки , сьо
годні до Денікіна, завтра до більшOtВиКЇв. І СЬОГОД}lі треба
Іробити справу цього дня.

Наша

справа

-

ставити

питанНЯ! прямо.

Що

кращ е?

Чи виловити і посадити в тюрму, іноді навіть розстріляти
сотні зрадників з кадетів, безпартійних, меншовиків, есе-,
рів, «які виступають» (хто з зброєю, хто з змовою, хто
з агітацією проти мобілізації, як друкарі або залізнич
ники з меншовиків і т. п.) проти Радянської влади, тобто
за Денікіна? Або довести справу до того, щоб дозволити
Колчаку і Денікіну перебити, перестріляти, перепороти
до смерті десятки тисяч робітників і селян? Вибір не
трудний.

Питання стоїть так 1 тілЬJ.."И так.
Хто цього досі не зрозумів, хто здатний

482-2

хникати 3
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приводу «несправедливості»
треба махнути Ірукою, того
осміянню і зганьбленню.

такого рішення, на того
треба 'віддати публічному

.

ПОГОЛОВН!. МО:ВІЛI3АЦІН НАСЕЛЕННН

ДЛЯ ВІЙНИ
Радянська республіка є обложена IВсесвітнім кaniталом
кріпость. Право ,користуватися нею, як захистом :від KO JIчака, і взагалі пра:во проживання в ній ми можемо ви
знати тільки за тим, хто активно бере участь в війні і
всемірно допомагає нам. Звідси випливає наше право і
наш обов'язок поголовно мобілізувати :населення для
війни, кого на воєнну роботу ІВ прямому розумінні, ,кого
ІНа всякого роду підсобну для війни діяльність.
Повне здійснення цьог!? вимагає ідеальної організації.
А тому що наша державна організація дуже далека від
досконаJIості (що зовсім lНедИіВНО, маючи на увазі її мо
лодість, новизну і виняткові труднощі ЇЇ розвитку), то

братися в широкому розмірі, відразу 'за здійснення в цій
області чогонебудь повного або навіть хоч би чого
lНебудь дуже широкого було б найшкідливішим оргaнJза
ціЙни.м .прожектерством.
Але багато частко:вого для наближення до ідеалу в
цьому відношенні зробити можна, і "«почин» наших пар
тійних діячів, нarщrx радянських працівників у цьому :від
'Ношенні далеко й далеко не достатній.
Тут досить поставити це питання і звернути на нього
увагу товаришів. Дооати якшебудь конкретні вказівки або
припущення нема ПО11реби.
Відмітимо тільки, що найбільш близькі до Радянської
влади дрібно-буржуазні демократи, які називають себе,
як водиться, соціалістам и, наприклад, деякі з «лівих» ІМен
шовиків і т. п., особливо люблять обурюватися «варвар
ським » , ІНа їх думку, прийомом брати заложників.

Хай собі обурюються, але війни без цього вестИ не
можна, і при загостренні небезпеки вживання цього за
собу необхідно, ІВ усіх розуміннях, розширяти і робити
частіШим. Нерідко, наприклад, меншовицькі або жовті дру
карі, залізничники з «управлінців» і таємних спекулянтів,
куркулі, імуща частина міського (і сільського) населення
і тому подібні елементи ставляться до справИі захисту від
Колчака і від Денікіна з безконечно злочинною і безко -
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нечно зуХ!валою байдужістю, яка переходить в саботаж.
Треба складати списки подібних груп (або примушувати
їх самих складати групи з круговою порукою) і не тільки
ставити

їх на окопні

роботи, як це іноді

практикується,

але й покладати на них найрізноманітнішу і всебічну мате 
ріальну допомогу Червоній армії.

Поля червоноармійців будуть краще оброблені, поста
чання червоноармійцtв їжею, махоркою та іншими необ
хідними предметами буде краще постаrвлене, небезпек а
загибелі тисяч і ·тисяч робітників і селян зза окремої
змови і т. п. буде значно зменшена, якщо ми ширше,
різносторонніше і уміліше
будемо
застосовувати
цеїI
прийом.

"РОБОТА ПО .РЕВОЛlОЦІЙНОМ)'''
Зводячи докупи сказане вище, ми одержуємо простий
підсумок: від всіх комуністів, від всіх свідомих робітників
і селян, !Від кожного, хто не хоче допустити перемоги
Колчака і Денікіна, потрібне негайно і протягом найближ
чих місяців незвичайне піднесення енергії, ПО1'рібна «ро
бота по-революційному».
Коли голодні, стомлені і змучені московсыіi залізнич
ники, як спеціалісти робіТRИКИ, так і ч о рнороби, могли
в ім ' я перемоги над Колчаком і аж до повної над ним пе
ремоги ЗalВести «комуністичні суботники », працювати без
платно по кілька годин на тиждень і розвивати при цьому
невидану, в багато раз вищу, ніж звичайно, продуктив

ність праці, то де ДOlВодить, що багато й багато ще можна
.зробити.
І ми повинні це багато що зробити.
Тоді ми ' переможемо.
ц. К.

Р. К. П. (БIлыuвlI/(lг)• .
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