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АНОТАЦІЯ 

Полупанов Д. С. Білогвардійський режим П. М. Врангеля у Криму (квітень–

листопад 1920 р.) – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди, Запорізький національний університет, Харків–

Запоріжжя, 2021.  

У дисертаційному дослідженні на основі різного виду історичних джерел 

проаналізовано діяльність білогвардійського режиму П. М. Врангеля у Криму 

(квітень–листопад 1920 р.).  

У процесі дослідження нами було проаналізовано історіографію даного 

питання і з’ясовано стан його наукової розробки. В цьому зв’язку нами виокремлено 

два основних етапи у вивченні діяльності Уряду Півдня Росії: радянський та 

сучасний. У радянський період діяльність П. М. Врангеля та Уряду Півдня Росії 

розглядалась необ’єктивно, вкрай заполітизовано та дуже фрагментарно. Сучасний 

(пострадянський) період відзначається переоцінкою діяльності врангелівського 

режиму та більш активним залученням білогвардійської преси, мемуарів та 

листування діячів Білого руху. В узагальнюючих працях та роботах, присвячених 

режиму П. М. Врангеля у Криму, ефективність урядових реформ (земельної, 

військової, адміністративної), заходів з дотримання правопорядку, боротьби 

держави з більшовицьким та анархістським підпіллям та повстанськими загонами, 

спроб посилення боєздатності Руської армії залишаються недостатньо 

дослідженими та/чи дискусійними. 

На основі актових матеріалів, джерел особового походження та маловідомих 

газетних статей, віднайдених в українських архівах, проведено оцінку зовнішньої, 

економічної (у першу чергу аграрної), соціальної, військової, культурної політики 

врангелівського режиму. 

Загальна криза Білого руху, складна внутрішня ситуація, невдачі 

Добровольчої армії у боротьбі з РСЧА сприяли приходу до влади П. М. Врангеля. 

Специфікою формування та функціонування його політичного режиму стали 



3 
 

диктаторські (у порівнянні з колишнім Головнокомандувачем А. І. Денікіним) 

повноваження П. М. Врангеля. Державний апарат зазнав суттєвих змін, уряду 

відводилась виключно дорадча функція, оскільки основні питання державного 

устрою вирішував особисто П. М. Врангель. Українські політичні діячі не входили 

до складу УПР, але активно співпрацювали з ним. Головнокомандувач розробив 

нову політичну програму Білого руху, спрямовану на подолання інфляції, корупції, 

злочинності, відновлення транспортної інфраструктури Криму. 

Режим не зміг організувати ефективно працюючу систему державних 

органів, зокрема подолати корупцію Уряд не зміг належним чином реформувати 

економіку Криму. 

У результаті Одеської та Новоросійської евакуацій до Криму на півострові 

збільшилась чисельність населення більше ніж 500 тис. чоловік. Економічне 

становище громадян ускладнювалось через інфляцію і за рахунок помилкових 

управлінських рішень УПР. Основними шляхами подолання економічної кризи для 

УПР стала торгівля житом та іншими природними ресурсами; пряме та непряме 

оподаткування; неефективні спроби боротьби з корупцією. Важливу роль у 

подоланні нестачі палива відігравала розвідка та відновлення старих родовищ нафти 

та вугілля. З’ясовано, що факторами, які перешкоджали налагодженню торгівлі 

були: нерівноправна конкуренція, занепад залізничних та морських перевезень.  

В умовах різкого падіння рівня життя населення уряд здійснив ряд заходів 

щодо соціального захисту мешканців Криму, але у повній мірі реалізувати ці 

програми так і не вдалося за браком коштів.  

Земельний закон отримував різні оцінки: від позитивних до звинувачення 

уряду у порушенні права приватної власності. Нами високо оцінені дискусії у пресі 

та в урядових колах щодо земельного закону П. М. Врангеля, які сприяли більшій 

взаємодії державних чиновників та різних суспільних груп, поширенню та 

частковому прийняттю селянами положень цього лівоцентристського закону. 

Найбільш ефективну роз’яснювальну роботу проводив «Селянський союз Росії». 

Але у цілому уряд вів слабку діяльність по роз’ясненню закону, що дозволяло 

більшовикам перекручувати його зміст.  
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Протягом всього існування режиму П. М. Врангеля так і не було встановлено 

справжній правопорядок у Криму. Значний внесок у дестабілізацію внутрішнього 

життя робили ліві партії, які підбурювали трудящих до страйків. Відповіддю уряду 

на такі кроки було відправлення невдоволених на фронт, а у випадку виявлення 

співпраці з більшовиками арешти та розстріли. Боротьба з більшовицьким та 

анархістським підпіллям, повстанськими загонами була частково результативною. 

Вже у листопаді 1920 р. КПА досягла такої кількості, що змогли стати на перешкоді 

Руській армії, що відступала до портів Криму з метою евакуації.  

Для посилення боєздатності Руської армії режим П. М. Врангеля 

запроваджує загальну військову повинність, посилює виконавчу дисципліну в армії, 

створює військово-судові комісії у військах Але ці спроби режиму посилити 

боєздатність армії виявилися малоефективними, як і створення українських 

національних частин. До того ж військові потерпали від недостатнього 

матеріального забезпечення. 

Політика режиму П. М. Врангеля щодо новоутворених держав та народів 

колишньої Російської імперії носила декларативний та ситуативний характер. 

Політика П. М. Врангеля щодо народів колишньої Російської імперії 

еволюціонувала від ідеї «єдиної і неподільної» Росії до культурно-національної 

автономії окремих народів. Публічні заяви П. М. Врангеля та його найближчого 

оточення щодо можливості проголошення у майбутньому національної автономії 

українців та кримських татар не були остаточними політичними рішеннями 

правлячої верхівки. Проведена адміністративна реформа не забезпечувала широке 

представництво різних народів в органах влади.  

Польща була фактичним союзником у боротьбі врангелівського режиму з 

більшовиками. Але П. М. Врангель не бажав укладати жодних політичних угод з 

поляками, оскільки останні претендували на українські землі. Він так і не визнав 

незалежність Латвії, Литви та Естонії, обмежившись лише фактичним визнанням 

цих держав як союзників у боротьбі з більшовизмом. 

Режиму П. М. Врангеля вдалося добитись фактичного визнання Францією, 

Туреччиною та Японією. США та інші держави утримались від визнання 
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врангелівського уряду. Активна дипломатична діяльність УПР сприяла успішній 

евакуації військових та цивільних з Криму у листопаді 1920 р. 

Режим П. М. Врангеля підтримував Руську православну церкву. В той же час 

він визнавав духовні потреби кримських татар та дозволив роботу мечетей та інших 

мусульманських організацій.  

Уряд планував створити розгалужену систему освітніх закладів. Вузівські та 

наукові установи більше у порівнянні з освітніми недофінансувалися, бо для уряду 

було пріоритетним збереження мережі закладів освіти. Одним з досягнень 

врангелівського режиму було впровадження у шкільну освіту татарської та 

української мов на рівні з російською. 

Вища освіта та наукові установи страждали від недофінансування, бо для уряду 

було пріоритетним збереження середньої освіти.  

Важливу роль у житті Криму займала преса. Незважаючи на цензурні 

обмеження, громадськість з газет ознайомлювалася з новинами та різними оцінками 

поточної економічної та політичної ситуації. В умовах воєнного часу та браку 

коштів у Криму діяли театри та культурні спільноти росіян, українців, татар, 

кримчаків та інших корінних народів Криму. Значний вклад у культурне життя 

Криму зробили такі письменники, як М. О. Волошин, І. Г. Еренбург, 

О. Є. Мандельштам та інші, які об’єднались у Феодосійський літературно-

артистичний гурток. 

Ключові слова: Уряд Півдня Росії, П. М. Врангель, Збройні сили Півдня Росії, 

О. В. Кривошеїн, Білий рух. 
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SUMMARY 

Polupanow D. S. The White Guard regime of P. М. Wrangel in the Crimea (from 

April to November, 1920) -- Мanuscript.  

Thesis for a candidate degree in historical sciences (Doctor of Philosophy), specialty 

07.00.01 «History of Ukraine». – Zaporizhzhia National University, Zaporozhye, 2021. 

In the thesis study based on various types of historical sources, primarily press and 

sources of personal origin, the activities of the White Guard regime of P. М. Wrangel in 

the Crimea (from April to November 1920) are analyzed. 

In the thesis the historiography of the issue is analyzed. In this regard, two main 

stages in the study of the South Russia Government activities are identified: Soviet and 

modern. In the Soviet period, the activities of P. М. Wrangel and the South Russia 

Government were studied biased and very fragmented. The modern (post-Soviet) period is 

marked by a reassessment of the Wrangel regime activities and a more active involvement 

of the White Guard press, memoirs and correspondence of White Movement figures. 

Archival and published sources allow us to study in detail the main directions of 

the foreign, economic (primarily, agrarian), social, military and cultural policies of the 

Wrangel regime is carried out. The researcher concludes that the government failed to 

reform properly the economy of the Crimea. At the same time, the GSR achieved certain, 

although not systematic, progress in agrarian, military and cultural policies. In our opinion, 

the policy of P. М. Wrangel regime towards newly born states and the former Russian 

Empire peoples was declarative in nature, since the government did not provide the 

conditions for its implementation. According to the author, P. М. Wrangel is ready to 

recognize the Ukrainian Government (UPR) only in federation with Russia. However, 

after the aggravation of the GSR position in the fall of 1920, the Government recognizes 

the UPR Directorate and is ready to cooperate. 
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The thesis describes mainly three groups of historical sources used: act materials, 

periodicals of 1920 (mainly, various newspapers) and sources of personal origin (diaries, 

memoirs, autobiographies, correspondence). A significant number of historical sources 

stored in various archives of the Ukraine and the Russian Federation, are involved in 

scientific circulation. Materials from the funds of the following archives are used: the 

Central State Archive of Public Associations of the Ukraine (Kiev); the Central State 

Archive of Higher Authorities and Administration of the Ukraine (Kiev); the State Archive 

of the Autonomous Republic of the Crimea (Simferopol); the State Archive of the Russian 

Federation (Moscow). 

The first chapter of the thesis study describes the methodological tools used. The 

methodological foundation of the study is the principles of historicism, systemicity, 

objectivity; a number of general scientific and special and historical methods: problem-

historiographic, problem-chronological, historical-genetic, biographical, historical-

typological, and historical-comparative ones.  

The dissertation examines the main directions of domestic and foreign policy of the 

UPR in the Crimea in the 1920s. Throughout the entire existence of the regime of P. M. 

Wrangel, the real law and order in the Crimea was never established, and the fight against 

the Bolshevik and anarchist underground and rebel detachments turned out to be 

ineffective. The dissertation clarifies and supplements some information about the 

specifics of agricultural and military reforms in Crimea, and so on. The governments of 

France, Turkey and Japan actually recognized the regime of P. M. Wrangel. 

The thesis highlights the main home and foreign scientists’ approaches to the study 

of the GSR activities in the Crimea in 1920; it describes the principles and features of 

systematization of personal origin sources and press, which was published in 1920 on the 

territory under AFSR control, in the UPR, USA, Great Britain and Poland; it describes the 

personal attitude of memoirists and journalists to the Wrangel regime and characterizes the 

government members; it reveals the positions of the White Guard movement figures on the 

Ukrainian issue and relations with the national liberation movement representatives in the 

Crimea; based on the personal origin sources and press, the UPR foreign policy 

peculiarities and the attitude of the world leading states towards the new state body are 
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disclosed. Based on personal origin sources and legal acts, the law and order problems on 

the territory under AFSR control are described. 

Based on the personal origin sources and little-known newspaper articles found in 

the Ukrainian archives, the assessment of the foreign, economic (primarily, agrarian), 

social, military and cultural policies of the Wrangel regime is carried out. The researcher 

concludes that the government failed to reform properly the economy of the Crimea. At 

the same time, the GSR achieved certain, although not systematic, progress in agrarian, 

military and cultural policies. In our opinion, the policy of P. М. Wrangel regime towards 

newly born states and the former Russian Empire peoples was declarative in nature, since 

the government did not provide the conditions for its implementation. According to the 

author, P. М. Wrangel is ready to recognize the Ukrainian Government (UPR) only in 

federation with Russia. However, after the aggravation of the GSR position in the fall of 

1920, the Government recognizes the UPR Directorate and is ready to cooperate. 

Keywords: Government of the South of Russia, P. М. Wrangel, Armed Forces of 

the South of Russia, О. V. Krivoshein, White Movement. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Історичні події у Криму завжди мали 

велике значення для історії України. Протягом Української революції 1917–1921 рр. 

погляди керівників УНР та Гетьманату еволюціонували від невизначеності статусу 

Криму до прагнення включити півострів до складу Української держави. При цьому 

українська влада наголошувала на необхідності забезпечення культурних прав 

населення Криму і схилялася до надання Криму автономії. Протистояння, яке 

розгорталось на українських землях між Руською армією, армією УНР та 

Робітничо-селянською червоною армією (далі – РСЧА), діяльність різних 

політичних режимів вплинули на подальший розвиток українського, татарського та 

російського народів на багато років вперед. Також при вивченні білогвардійського 

політичного режиму П. М. Врангеля в Криму стають більш зрозумілими історичні 

суперечності між Україною та Росією.  

Особливого значення кримська тематика набуває в умовах анексії Росій-ською 

Федерацією Автономної Республіки Крим у 2014 р. Для протидії російській 

міфотворчості необхідно поглиблювати знання з історії Криму, підкреслювати 

безсумнівну належність Криму до України та виділяти український чинник у подіях, 

які на перший погляд стосуються лише російської історії.  

Головнокомандувач Руської армії і Правитель Півдня Росії барон 

П. М. Врангель розгорнув на контрольованій його армією території Криму 

масштабні перетворення. Інші лідери білогвардійського руху відкладали реформи до 

скликання Установчих зборів. Тому вивчення становлення, діяльності та 

припинення існування політичного режиму П. М. Врангеля у Криму є актуальною 

темою дослідження.  

У сучасній історіографії обмаль робіт, присвячених вивченню саме впливу 

діяльності політичного режиму П. М. Врангеля на різні сфери життя населення 

півострова (квітень – листопад 1920 р.). Серед найбільш дискусійних аспектів 

дослідження цього режиму залишаються теми дотримання правопорядку у Криму, 

боротьби з більшовицьким та анархістським підпіллям та повстанськими загонами; 
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ефективності спроб посилення боєздатності Руської армії. Недостатньо оціненими 

щодо впливу на тогочасне суспільство залишаються дискусії у пресі та уряді щодо 

земельного закону П. М. Врангеля. Дослідники по-різному оцінюють гасла 

П. М. Врангеля та його найближчого оточення щодо можливості проголошення 

білогвардійським режимом у майбутньому національної автономії українців та 

кримських татар. У науковій літературі існують різні оцінки успішності зовнішньої 

політики уряду. Тому вивчення вищевказаних малодосліджених (а й подекуди 

дискусійних) аспектів теми становить значний науковий інтерес.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в руслі наукової тематики кафедри історії України Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Актуальні 

проблеми вітчизняної та світової історії» (номер державної реєстрації 0121U100706 

від 20.01.2021). 

 Об’єктом нашого дослідження є білогвардійський режим П. М. Врангеля у 

Криму.  

Предметом нашого дослідження є становлення, функціонування та 

припинення діяльності політичного режиму П. М. Врангеля, особливості його 

внутрішньої та зовнішньої політики.  

Метою нашого дослідження є комплексне вивчення політичного режиму 

П. М. Врангеля у Криму (квітень – листопад 1920р.), обставин його становлення, 

аналізі основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики Уряду Півдня Росії 

(далі – УПР), оцінці успішності чи помилковості урядової політики, її впливу на 

життя громадян тощо. 

Мета дисертаційного дослідження конкретизована у наступних завданнях:  

– з’ясувати стан наукової розробки проблеми; 

–  охарактеризувати інформаційний потенціал використаних історичних джерел, 

дати оцінку репрезентативності і повноти джерельної бази дисертації; 

– окреслити методологічний інструментарій дисертаційного дослідження; 
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– виокремити фактори, які сприяли приходу до влади П. М. Врангеля та 

визначити специфіку формування та функціонування його політичного 

режиму; 

– показати головні напрями соціально-економічної політики Уряду Півдня Росії; 

– розкрити сутність земельного законодавства та дати оцінку ефективності 

проведення земельної реформи;  

– виокремити найбільш важливі події, які відбулися у науці, освіті та культурі 

на півострові у квітні – листопаді 1920 р.;  

– дослідити проблеми дотримання правопорядку у Криму, зокрема боротьбу з 

більшовицьким та анархістським підпіллям та повстанськими загонами та 

дати оцінку результативності цих спроб; 

– проаналізувати намагання врангелівського режиму посилити боєздатність 

Руської армії, дати оцінку ефективності цих спроб;  

– проаналізувати особливості урядової політики щодо Естонії, Латвії, Литви, 

Польщі, УНР та проєкту федералізації Росії; 

– розкрити напрями та завдання зовнішньої політики режиму стосовно країн 

Антанти та інших світових держав. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють квітень – листопад 1920 р. 

Нижню хронологічну межу означено становленням у Криму диктатури генерала 

П. М. Врангеля, який став Головнокомандувачем Руської армії та Правителем 

Півдня Росії. Верхня хронологічна межа позначена остаточною окупацією РСЧА 

півострова у листопаді 1920 р.  

Географічні межі дослідження охоплюють територію Криму, на яку 

протягом вказаного часу поширювалася влада політичного режиму П. М. Врангеля.  

Методологічна основа дисертації. При написанні нашої роботи були 

використані прийоми формальної логіки, дослідницькі принципи: історизму, 

системності, об’єктивності; а також ряд загальнонаукових та спеціально-

історичних методів: проблемно-історіографічний, проблемно-хронологічний, 

історико-генетичний, біографічний, історико-типологічний, історико-порівняльний. 



16 
 

У роботі використані такі принципи і методи формальної логіки, як аналіз, 

синтез, індукція та дедукція. 

Принцип системності визнає багатофакторність суспільного розвитку та 

передбачає вивчення політичного режиму П. М. Врангеля як цілісної структури, в 

усіх наявних зв`язках сукупності досліджуваних подій та явищ, що відбувалися на 

півострові у 1920 р. Принцип системності спонукає нас враховувати і зовнішні 

чинники, які впливали на роботу врангелівського уряду. 

Аналізуючи діяльність Білого руху, ми намагалися дотримуватися принципу 

об’єктивності, відмовившись від будь-якої політичної заангажованості чи особистої 

упередженості. Нами використана в тому числі така джерельна інформація, яка 

суперечить усталеним оцінкам. 

Принцип всебічності дозволив проаналізувати усі головні напрями діяльності 

врангелівського режиму в різних сферах громадського життя. 

Крім того, ми активно послуговувалися принципом історизму, що дозволяє 

розглянути режим П. М. Врангеля як  обмежений у часі (7 місяців) процес 

становлення, функціонування та  ліквідації режиму, який обумовлений конкретними 

історичними умовами. 

Порівняльно-історичний метод є особливо актуальним при порівнянні подібних 

історичних процесів, наприклад, режимів  А. І. Денікіна та П. М. Врангеля. 

Історико-генетичний метод дозволив ґрунтовно висвітлити причини приходу до 

влади П. М. Врангеля, обставини функціонування УПР, причинно-наслідкові зв`язки 

між окремими його рішеннями, обставини швидкого падіння режиму в 

листопаді 1920 р. 

Історико-типологічний метод був використаний для упорядкування та 

узагальнення головних та другорядних напрямів діяльності уряду П. М. Врангеля, 

виокремлення окремих груп історичних джерел тощо. 

Проблемно-хронологічний метод дозволив розглянути події 1920 р. у 

хронологічній послідовності. 

Ми широко послуговувалися біографічним методом, який дозволив завдяки 

використанню відомостей з життя відомих політичних діячів, показати діяльність 
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врангелівського режиму в особистісному аспекті. Врахування особливостей 

світогляду та мотивації поведінки окремих історичних осіб дозволяє більш 

ґрунтовніше пояснити зміст подій, глибше проаналізувати зміст публіцистики та 

ego-джерел того періоду. 

Досліджені мемуари, листи та щоденники чиновників, військових, науковців, 

газетні статті містять статистичну інформацію, передовсім, щодо економічного 

становища Криму в 1920 р. Тому при вивченні історичних джерел нами застосувався 

статистичний метод. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що автор комплексно дослідив 

деякі малодосліджені та/чи дискусійні аспекти білогвардійського політичного 

режиму на чолі з бароном П. М. Врангелем в Криму (квітень – листопад 1920 р.). 

Дисертант довів малу ефективність урядових заходів з дотримання правопорядку, 

часткову результативність боротьби держави з більшовицьким та анархістським 

підпіллям та повстанськими загонами; недостатність спроб керівництва Збройних 

сил Півдня Росії (далі – ЗПСР) у справі посилення боєздатності Руської армії. 

Автором високо оцінені дискусії у пресі та в урядових колах щодо земельного 

закону П. М. Врангеля з точки зору взаємодії державних чиновників та різних 

суспільних груп, поширення та часткового прийняття селянами положень цього за 

суттю лівоцентристського закону. Наведені факти дозволяють скориговати 

загальноприйняті у сучасній науковій літературі оцінки земельної реформи. Автор 

дійшов висновку, що публічні заяви П. М. Врангеля та його найближчого оточення 

щодо можливості проголошення у майбутньому національної автономії українців та 

кримських татар мали ситуативний характер, а отже не були остаточними 

політичними рішеннями правлячої верхівки. Наукова новизна дисертації полягає 

також в уточненні окремих аспектів дипломатичних стосунків УПР із урядами 

різних держав. Дисертант показав значний вплив урядів ряду держав (особливо 

Франції) на дипломатичні рішення П. М. Врангеля та чиновників МЗС. Наведені у 

дисертації оцінки чиновників, митців, науковців щодо урядової політики у сфері 

освіти та культури на підконтрольній УПР території у 1920 р. показали часткове 

сприйняття режиму інтелігенцією. 
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У дисертації вперше: 

- доведена обумовленість радикальних рішень П. М. Врангеля (особливо у 

земельному та національному питанні) внутрішньополітичною кризою, а 

отже пошуком нової соціальної бази для функціонування режиму; 

- показана спроба встановлення дипломатичних відносин з Японією; 

- доведено часткове сприйняття білогвардійського режиму П. М. Врангеля 

інтелігенцією. 

У дисертації уточнені:  

 загальноприйнята у сучасній науковій літературі оцінка земельної 

реформи;  

 ефективність заходів уряду встановити правопорядок у Криму; 

 прийоми боротьби з більшовицьким та анархістським підпіллям та 

повстанськими загонами; 

 особливості національної політики білогвардійського режиму. 

Дисертація доповнена новими фактами:  

 про впровадження урядом земельного закону П. М. Врангеля у Криму;  

 щодо спроб проведення військової реформи ЗСПР.  

Практичне значення дослідження полягає у тому, що матеріали дисертації 

можна використати при написанні наукових праць з історії Криму та Південної 

України у цілому; для розробки спецкурсів ЗВО, створення методичних посібників 

за вказаною тематикою.  

Особистий внесок здобувача полягає в комплексному вирішенні важливої 

наукової проблеми. Положення та висновки, які сформульовані у дисертації та 

виносяться на захист, одержані здобувачем самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки наукового 

дослідження знайшли відображення у доповідях на 12 міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях: Науково-практичній конференції молодих учених ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди: «День науки – 2013» (Харків, 2013 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Краєзнавство і учитель – 2016» (Харків, 2016 р.); ІІ Всеукраїнській 

науковій конференції «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики» до 160-річчя 



19 
 

від дня народження Д. І. Багалія (Харків, 2017 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Краєзнавство і учитель – 2018» (Харків, 2018 р.); Міжнародній 

науково-теоретичній конференції «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та 

соціальний прогрес» (Xарків, 2018 р.); Всеукраїнській науковій конференції 

«Українське державотворення: історичний аспект» (Харків, 2018 р.); Міжнародному 

круглому столі «Боротьба за незалежність: польський і український виміри (1914–

1921 рр.)» (Xарків, 2018 р.); Міжнародній конференції «Спільні проблеми історії 

Польщі та України XX ст. очима молодих науковців» (Харків, 2018 р.); 

Міжнародній науковій конференції «1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: 

до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження Польської 

державності» (Харків, 2019 р.); Наукових читаннях пам’яті проф. І. К. Рибалки 

(Харків, 2019 р.); всеукраїнській науковій конференції «Україна і світ: гуманітарно-

технічна еліта та соціальний прогрес» (Харків, 2019 р.); Всеукраїнській науковій 

конференції «Українське державотворення: історичний аспект» (Харків, 2020 р.).  

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 5 

статей, 4 з них у наукових фахових виданнях України, 1 у виданні, що включено до 

міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Central and Eastern European 

Online Library; 12 публікацій у збірниках тез конференцій (2 публікації у 

співавторстві).  

Структура та зміст дисертації визначені метою і завданнями дослідження. 

Дисертація складається з анотації, переліку умовних скорочень, вступу, трьох 

розділів (одинадцяти підрозділів), висновків, списку використаних джерел і 

літератури (373 найменувань). Обсяг дисертації –219 сторінок, з яких основний 

текст складає 177 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

В історіографії досліджуваної теми виділяються два основних періоди – 

радянський (1920-ті – 1980-ті рр.), що відповідно поділяється на окремі підперіоди, 

та сучасний (1990-ті – початок ХХІ ст.). Наукові роботи зарубіжних істориків, у 

тому числі дослідників діаспори, нами розглянуто окремо. 

Перші, фрагментарні оцінки дослідження історії Білого руху в Україні 

радянськими дослідниками розпочались у 1920-х роках.  

Радянські дослідники вивчали різні аспекти режиму П. М. Врангеля у Криму. 

Інколи вони (О. І. Гуковський, П. Мировицький, та ін.) наводили дані щодо стану 

земельного господарства, економіки, збройних сил ЗСПР [230-231; 298]. 

Улюбленою дослідницькою темою багатьох радянських авторів (М. Мосійчук, 

П. Л. Соколов та ін.) були бойові дії між ЗСПР та РСЧА. Особливістю усіх цих робіт 

була надмірна заполітизованість та вибірковість джерельної інформації [ 301; 336].  

У праці Я. Шипова «Врангель и Тихоновская церковь» (1923) 

охарактеризовані різні напрями політики врангелівського режиму. На думку автора, 

аграрна реформа не була здатна вирішити усіх класових протиріч у Криму [359, с. 

13].  

У роботі Б. Кандідова «Церковь и гражданская война на Юге (материалы к 

истории религиозной контрреволюции в годы гражданской войны)» (1931) 

критикувалась православна церква, а також місцева преса. Дослідник наводив факти 

про корупцію у церкві (наприклад, начебто за отримання сану протоієрея необхідно 

було сплатити 500 крб.) [254, с. 249]. Натомість, в жодному з досліджених джерел 

такі факти ми не зустрічали.  

Дослідження А. К. Бочагова «Милли Фирка» (1930) присвячене діяльності 

національної партії кримсько-татарського народу у 1917–1920 рр. Загалом ця робота 

не відходить від принципів, що склалися у тогочасній історичній науці, але 

найціннішою складовою дослідження є додана до книги автором збірка джерел, 
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присвячених діяльності партії під час громадянської війни. У надрукованих 

джерелах міститься найбільше інформації про стосунки партії з кримськими 

урядами, структуру партії тощо [205].  

Основні підходи до висвітлення історії громадянської війни 1917–1922 років 

були викладені в узагальнюючому нарисі «История Всесоюзной коммунистической 

партии (большевиков). Краткий курс» (1-ше вид. 1938 р.) [245], написаного за участі 

Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Й. В. Сталіна. Автори підкреслювали, що 

«Врангель отримав від англійців і французів новітню зброю, броньовики, танки, 

літаки, амуніцію» [244, c. 231]. Соціальний склад його військових частин 

характеризувався як «головним чином офіцерські», без «скільки-небудь значних сил 

селян і козаків» з залученням «банд анархістів-махновців» [244, c. 231, 232]. Саме 

«провалом польських великодержавних планів і розгромом Врангеля» автори книги 

закінчували «період інтервенції» Антанти [244, c. 232]. Викладені у книзі 

твердження стали дороговказом до середини 1950-х рр. для істориків СРСР при 

оцінці діяльності білогвардійського режиму у Криму. Під впливом сталінских 

концепій опубліковано роботи М. С. Бушманова, Б. М. Вольфсона, І. С. Короткова 

[218; 275 -276; 211]. 

Після XX з’їзду КПРС (1956) відбулась часткова відмова від сталінських 

ідеологем, але теми пов’язані з історією громадянської війни в Україні залишалися 

вкрай політизованими. Дослідники другої половини 1950-х – середини 1980-х рр. 

при викладі подій 1920 р. у Криму зосереджували свою увагу на боротьбі трудящих 

з т. зв. реакційним режимом П. М. Врангеля.  

У шостому томі «Історії Української РСР» (1984) відводилась значна роль 

ліквідації врангелівського режиму у Криму – останнього осередку громадянської 

війни на Півдні України: «Відбивши агресію буржуазно-поміщицької Польщі, 

розгромивши Врангеля, залишки петлюрівських і білогвардійських військ, 

Радянська республіка здобула всесвітньо-історичну перемогу» [247, с. 568]. 

У роботах М. О. Свирида та М. П. Ліпатова поряд з традиційною для 

радянських дослідників критикою білогвардійського руху детально проаналізовані 

битви Руської армії та РСЧА. М. О. Свирид при викладі радянсько-польської війни 
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1920 р. наголошував, що наступ Руської армії у Північній Таврії сприяв успіхам 

польської армії на Західному фронті [333]. М. П. Ліпатов головним чином описував 

військові операції РСЧА на Чорному морі проти Руської армії [286]. 

У п’ятому томі «Истории гражданской войны в СССР» (1960) за редакцією 

С. М. Будьонного, С. Ф. Найди, Г. Д. Обичкина, П. Г. Софінова, О. О. Стручкова, 

М. І. Шатагіна наголошувалося на фінансовій підтримці від країн Заходу режиму 

П. М. Врангеля [246]. Окремо, досить детально аналізуються мобілізаційні заходи 

радянського уряду для боротьби з ЗПСР [246].  

У захищеній в 1954 р. Г. М. Шевчуком кандидатській дисертації на тему 

«Борьба трудящихся советской Украины против Врангеля» політична діяльність П. 

М. Врангеля оцінюється як реакційна [357]. Фактичний матеріал в основному 

присвячений бойовим діям РСЧА, а також пропагандистській та іншим видам 

роботи більшовицьких партійних організацій. 

Збірка статей за редакцією І. С. Чирви «Борьба большевиков за власть советов 

в Крыму» (1957) присвячена подіям революції та громадянської війни у Криму 

1917–1920 рр. У статтях І. С. Чірви, Ф. С. Загородських, Первомайського описується 

діяльність більшовицьких організацій у Криму під час правління А. І. Денікіна та П. 

М. Врангеля. Ф. С. Загородських оприлюднено інформацію: про особовий склад 

членів підпільних організацій, особливості проведення внутрішньої та зовнішньої 

політики А. І. Денікіна та П. М. Врангеля [234, с. 210–235]. Також у статті 

Ф. С. Загородських наведені окремі сюжети підпільної роботи більшовиків у Криму 

у 1917–1920 рр. [234, с.210-235]. М. Любчиков, П. Болгарі описали діяльність 

Чорноморського флоту РСЧА щодо організації КПА та роль Чорноморського флоту 

в організації сухопутних операцій РСЧА проти Руської армії [234, с. 134–140].  

Аналіз праць радянських дослідників громадянської війни К. Стуцка, 

С. Беліцького, А. Голубєва, В. К. Тріандофілова, І. Граужиса та ін. дозволив 

І. Л. Шерману висловити цілком справедливе твердження про перевагу у працях 

радянських дослідників тематики бойових дій між Руською армією та РСЧА та 

недостатньої джерельної бази [358, с. 257]. 
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У дисертації «Борьба трудящихся Украины под руководством 

Коммунистической партии против Врангеля» (1963) Д. Я. Фрейліхер назвав однією з 

причин перемоги РСЧА над Руською армією добре організовану мобілізаційну 

кампанію більшовиків [346]. 

У роботі «Очерки истории Крымской областной партийной организации» 

(1981) за редакцією М. В. Багрова, М. Р. Акулової, В. Д. Арбузова описана боротьба 

та агітаційна робота більшовицьких організацій на підконтрольних ЗСПР 

територіях. Автори вважали, що ліквідація білогвардійського руху є завершенням 

«інтервенції та громадянської війни», бо «країна отримала можливість перейти до 

мирної розбудови» [306, с. 95]. 

М. Р. Акулов та В. П. Петров у праці «16 ноября 1920 года» (1989) частково 

відійшли від негативних оцінок уряду П.М.Врангеля, приділивши головну увагу 

внутрішньополітичній ситуації у Криму [183].  

Отже, радянські дослідники присвятили багато уваги дослідженню бойових 

дій, підпільного руху у Криму. Більша частина з них необ’єктивно оцінювала 

діяльність білогвардійців у 1920 р., наголошувала на її реакційності, протиставляла 

їх урядову політику інтересам трудящих мас. 

Після розвалу СРСР кардинально змінюється підхід до вивчення 

громадянської війни в Росії, Україні та інших пострадянських республіках. 

Дослідники починають відходити від марксистської методології. Введення до 

наукового обігу нових джерел з розсекречених архівних фондів дозволило історикам 

вивчати нові та більш ґрунтовно аналізувати старі теми.  

В сучасній Україні відбувається процес переосмислення історії Білого руху. 

Серед українських науковців слід виокремити Ю. В. Білая, Д. В. Велігодського, 

С. В. Корновенка, В. О. Крупіну, О. М. Любовець та Г. Ф. Турченко [198; 213; 266–

273; 280–281; 291–292; 341–342]. 

С. В. Корновенко у серії статей та кандидатській дисертації «Аграрна політика 

урядів А. І. Денікіна та П. М. Врангеля (1919–1920 рр.)» (2010) аналізує політику 

білогвардійських режимів на селі, зокрема показує реформування тилових структур 

ЗСПР. Автор слушно зауважив, що П. М. Врангель був переконаний у необхідності 
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комплексних соціальних реформ, однією з яких вважав аграрну [269, с. 23]. Аграрну 

реформу автор цілком вірно вважає самим важливим напрямом режиму 

П. М. Врангеля [269, с. 23]. Останній, за оцінкою С. В. Корновенка, проводив 

політику, спрямовану на підтримку селян, а програма аграрної реформи 

розроблялась комплексно та ґрунтовно. Автор вважає, що уряд робив ставку на 

інтенсифікацію сільського господарства та зростання матеріального статку 

селянина, який повинен був стати гарантом державності оновленої Росії та 

перетворитися на повноправного суб’єкта економічних та суспільно-політичних 

відносин. Він довів схожість норм аграрного законодавства П. М. Врангеля, 

Радянської Росії, Румунії, Польщі, Чехословаччині та інших країн того часу [269, с. 

29]. Висока оцінка С. В. Корновенком земельного закону вигідно відрізняється від 

пропагандистських штампів щодо селянського питання у Криму у роботах 

радянських дослідників. Підтримуємо ремарку С. В. Корновенка, що писав про 

властиву радянським історикам заідеологізованість та вибірковість у дослідженні 

джерел, декларативність та революційність лексики [269, с. 10–12]. Разом з тим, він 

наводить низку досліджень попередників з достатньою кількістю джерел, що були 

вибірково використані для доказу т. зв. контрреволюційності режимів 

П. М. Врангеля та А. І. Денікіна.  

С. В. Корновенко в одній зі статей виділяє три напрями дослідження теми у 

сучасній російській історіографії: 1) дослідники дотримувались радянських 

стереотипів та сприймали Білий рух як контрреволюційну силу; 2) історики 

виключно позитивно досліджували білогвардійський рух; 3) науковці намагаються 

об’єктивно дослідити Білий рух [267, с. 192]. У монографії «Аграрна політика 

білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських 

територіях історіографічний процес 1919–2000-х рр.» (2008) автор слушно відзначив 

схожість підходів у дослідженні Білого руху серед українських та російських 

дослідників. За твердженням автора «спільним є домінанта досліджень на 

суспільно-політичну тематику». [273, с. 189]. 

В. О. Крупина у дисертації, присвяченій Білому руху в Україні у 1917 – 1920 

рр. (2005) досліджує різні напрями роботи врангелівського режиму. Автор вдало 
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підмічає: «Земельна реформа сприяла подоланню певного відчуження у стосунках 

,,білої” влади та українського населення» [281, с. 15]. Також дослідник наголошує, 

що Руська армія на 50–75% складалися з українців [281, с. 15]. Цілком слушним є 

висновки автора, що «погіршення становища на фронті», зміна в самому «білому» 

таборі, проукраїнські настрої в Криму серед білого офіцерства сприяли визнанню 

Директорії УНР врангелівським урядом [281, с. 15]. Беззаперечним є його висновок: 

«Еволюція поглядів ,,білого” командування на ,,українське питання” відбувалася в 

загальному напрямку від принципового заперечення домовленостей з Україною як 

об’єктом міжнародної політики до визнання її де-факто» [281, с. 16]. 

Питання формування уряду ЗСПР та подальших змін в його складі 

відображено у дослідженнях Є. В. Анкудінова, А. О. Гайкова та О. В. Козерода [189; 

223]. Автори аналізують шляхи вирішення урядом П. М. Врангеля економічних та 

політичних проблем. А. О. Гайков, спираючись перш за все на мемуари 

білогвардійців (особливо спогади П. М. Врангеля) висловив суперечливу думку про 

те, що заплановані реформи були повністю реалізовані [224, с. 79]. 

В. І. Сергійчук у роботі «Український Крим» (2001) стверджує, що 

П. М. Врангель проводив гнучку національну політику, яка проявилася у 

фактичному визнанні українських інтересів. При режимі П. М. Врангеля у Криму 

діяли українські організації, серед них «Гурток українських старшин», що виступав 

за об’єднання українців Криму та Кубані. Крім того, до складу армії входила велика 

кількість українців. Разом з тим, автор звертає увагу на діяльність антиукраїнських 

сил на чолі з С. К. Моркотуном. В. І. Сергійчук висловлює дискусійну позицію, що 

українці загалом прихильно ставилися до режиму П. М. Врангеля, але виражали 

невдоволеність членами УПР. Також на території Криму, за твердженням автора, 

українці заявили про необхідність створення Української армії окремо від російської 

та про необхідність передачі влади українцям на території Криму та материковій 

Україні. Ця ідея зустріла супротив з боку представників уряду П. М. Врангеля, які 

не бажали реальної української державності [334, с. 136].  

А. В. Іванець у статтях «До питання про українське підпілля в армії Врангеля 

(весна–осінь 1920 року)» (2008), «До питання про діяльність паризького 
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Українського національного комітету (1919–1921)» (2010) та у третьому розділі 

дисертації «Кримське питання в політиці Української Народної Республіки періоду 

Директорії кін. 1918–1920 рр.» (2016) «Політика уряду УНР щодо Криму в 1920 р.» 

оцінює вплив українського питання на політику уряду П. М. Врангеля. Автор 

стверджує, що до складу Руської армії входило приблизно 65–85% українців, які 

визначали проукраїнські настрої в армії. Особливу увагу А. В. Іванець приділяє 

стосункам Українського національного комітету з УПР. Він вірно відзначив, що 

УНК перебував під впливом білогвардійців, а його лідер С. К. Моркотун активно 

виступав із закликами підтримати федерацію України, Росії, Дону, Кубані та Тереку 

[249-250; 251, с. 144]. У статті «Українсько-кримськотатарський союз 

революційного часу» А. В. Іванець аналізує політику більшовиків та білогвардійців 

до кримських татар. Дослідник показує еволюцію підходів білогвардійського 

режиму до кримськотатарського питання. Автор відзначає спроби Білого руху 

примиритись з татарами, надаючи поступки у національно-культурній та релігійній 

сфері. Водночас, автор критикує спроби врангелівського режиму спиратись на 

консервативну частину духівництва, що змусило національні сили 

кримськотатарського народу піти у підпілля. Також автор небезпідставно 

наголошує, що така політика білогвардійців сприяла посиленню «зеленого руху» за 

рахунок кримських татар [304, с. 139, 140].  

Г. Ф. Турченко у статті «Національна політика генерала Врангеля у 

південноукраїнському регіоні» та у дисертації «Південна Україна в контексті 

формування модерної української нації (ХІХ – початок 20-х рр. ХХ ст.)» аналізує 

врангелівську політику щодо українського питання. У статті «Національна політика 

генерала Врангеля у південноукраїнському регіоні» авторка слушно відзначає 

еволюцію білогвардійської політики у південноукраїнському регіоні, оскільки 

П. М. Врангель був змушений враховувати «потужний український національний 

чинник» [341, c. 62]. Також дослідниця наголошує на малорезультативності спроб 

білогвардійців налагодити зв’язки з махновцями. За її спостереженнями погіршення 

становища Руської армії на фронті вимусило П. М. Врангеля активізувати 

перемовини з Директорією УНР. «Однак, – як підкреслює Г. Ф. Турченко, – 
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загального об’єднання українських національних і білогвардійських сил, на що так 

розраховували як генерал Врангель, так і С. Петлюра, досягти не вдалося» [341, c. 

62]. У дисертації «Південна Україна в контексті формування модерної української 

нації (ХІХ – початок 20-х рр. ХХ ст.)» та інших своїх публікаціях авторка відзначає 

еволюцію поглядів до української мови, яка вживається у навчальних закладах 

нарівні з російською [343, с. 347]. Ми погоджуємось з дослідницею, що «врангелівці 

виявилися гнучкішими і з певними застереженнями» були готові визнати УНР [343, 

с. 392].  

О. В. Любовець на основі аналізу нормативно-правових актів адміністрацій 

А. І. Денікіна та П. М. Врангеля дійшла висновку, що головнокомандувачі ЗСПР 

усвідомлювали необхідність проведення реформ. Беззаперечною є позиція 

дослідниці, що так звані «,,ліві рішення” [земельна національна, соціальна реформи] 

проводились як засіб, а не мета» [292, с. 495].  

О. П. Демченко у статті «Позиція Великобританії у контексті визнання 

Францією уряду Петра Врангеля» (2012) вірно відзначив, що Велика Британія 

розпочала переговори з радянським урядом, припинивши підтримку ЗСПР [235, c. 

290]. Автор цілком логічно доводить розбіжність зовнішньополітичних курсів цих 

країн: Франція стала на бік білогвардійського режиму та продовжувала вести 

активну боротьбу з більшовиками Великобританія припинила підтримку та почала 

шукати компромісу з більшовицьким урядом. О. П. Демченко показує, що визнання 

Францією уряду П. М. Врангеля призвело до погіршення дипломатичних відносин 

між Великобританією та Францією [235, с. 289]. З часом, як слушно відзначив автор, 

між Великобританією і Францією було знайдено компроміс. Кожна з країн приймала 

своє власне рішення з приводу співпраці з білим рухом та радянсько-польської 

війни [235, с. 290]. 

За оцінкою А. А. Лисенка аграрна реформа уряду П. М. Врангеля у Криму 

була більш радикальним продовженням столипінської реформи. Земельний закон 

П. М. Врангеля був подібним до норм аграрного законодавства країн Східної та 

Центральної Європи. Автор стверджує, що білогвардійці розуміли аграрну реформу 
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не тільки як перерозподіл земельного фонду, а і як комплекс заходів, спрямованих 

на покращення життя селян [287, с. 47, 48].  

На думку Г. Едігарової, П. М. Врангель зробив помилку, відмовившись від 

співпраці з конституційними демократами та запросивши на керівні посади 

О. В. Кривошеїна та інших чиновників, які робили свою кар’єру у дореволюційний 

період [236, с. 114–115]. Хоча, на її переконання, політика УПР цілком імпонувала 

конституційним демократам [236, с. 114–115].  

Я. В. Штанько у статті «Україна в політиці й ідеології Білого руху півдня Росії 

на завершальному етапі громадянської війни (1920 р.)» (2010) та у дисертації «Білий 

рух півдня Росії і Українська Держава та УНР (1918–1920 рр.)» (2006) стверджує, 

що після поразки А. І. Денікіна, політика Білого руху до України зазнала значних 

змін. Відбувся перегляд основних концепцій в програмі Білого руху. Але, за 

твердженням автора, на практиці зміни у ідеологічній програмі уряду відбулися 

лише формально: по суті це була таж сама денікінська політика, спрямована на 

збереження єдності Росії [362, с. 102]. 

В. Г. Бондаренко у статті «Вільнокозацькі формування та російська армія 

генерала П. Врангеля у вересні–листопаді 1920 р.» (2011) називає аграрну та 

національну реформи П. М. Врангеля декларативними, які не були впроваджені. 

Цілком вірною є теза що, білогвардійці намагалися залучити на свій бік українські 

повстанські загони, але взаємна недовіра між білогвардійцями та українськими 

повстанцями не дала змоги створити єдиний фронт проти наступаючої Червоної 

армії та привела до розгрому Білої армії та повстанського руху [202, с. 66]. 

В. М. Щербатюк опублікував та проаналізував лист П. М. Врангеля до 

А. І. Денікіна. Автор слушно зазначив, що цей лист «сприяє розумінню ряду 

помилок, що призвели до масового виступу проти нового режиму, на окупованій 

території та, зрештою, до виснаження Добровольчої армії та її краху» [365, с. 128]. 

В. Г. Зарубін у роботі «Проект ,,Украина” Крым в годы смуты (1917–1921 гг.)» 

(2013) наголошує на крайньому матеріальному зубожінні населення півострова, в 

тому числі через економічний занепад та безробіття. В. Г. Зарубін вважає 

Я. О. Слащова повновладним господарем Криму до проголошення влади 
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П. М. Врангеля [238, с. 253]. Автор описує процес передачі влади від А. І. Денікіна 

до П. М. Врангеля, називає політичну орієнтацію П. М. Врангеля консервативною та 

монархічною, водночас наголошує на його здатності адаптуватись під нові політичні 

реалії [238, с. 272–274]. Дискусійною є наступна теза В. Г. Зарубіна: «Виключну 

увагу П. М. Врангель приділяв ідеології» [238, с. 280], бо за історичними джерелами 

ми бачимо послаблення пропагандистської роботи в Криму. Характеризуючи 

політичну орієнтацію П. М. Врангеля автор слушно відзначив: «Підґрунтям, з якого 

Врангель черпав сили і де шукав співробітників-однодумців, були праві, зовні 

консервативні, жорсткі, однак здатні до обліку мінливої реальності, прийняття і 

виконання певних рішень оточення кола» [238, с. 274]. А саме – як зазначає 

В. Г. Зарубін – П. М. Врангель виступив за федеративний устрій Росії та був готовий 

визнати Україну як суб’єкт федерації [238, с. 303]. Автор аналізує розгортання 

повстанського руху так званих зелених, який, за його оцінкою, зіграв велику роль у 

розгромі білогвардійців.  

У статті «Кримська стратегія анархо-махновського руху» (2014) 

В. А. Савченко розкриває специфіку відносин між ЗПСР та РПА. Метою РПА було 

створення у Криму вільного району, який стане місцем реалізації анархістських ідей 

[282, с. 401]. Автор наголошує, що РПА вела планомірну роботу з дезорганізації 

Руської армії. Також значну роль у знищенні Руської армії відігравала КПА на чолі з 

О. В. Мокроусовим, який, на думку В. А. Савченка, узгоджував свої дії з 

керівництвом РПА [282, с. 404]. Щодо співпраці П. М. Врангеля та Н. І. Махна автор 

слушно відзначив, що «Н. Махно ніколи не лише не співпрацював із 

білогвардійцями, а й не розпочинав з ними жодних перемовин», бо вважав 

білогвардійський рух ворогом анархістського «будівництва» [282, с. 403]. 

Журналіст Д. Шурхало стверджує, що українці мали значний вплив на 

політику білого руху. З автором можна погодитись з приводу того, що Севастополь 

став центром українського політичного життя [364, с. 164]. Для підтвердження своєї 

тези, автор описує як на початок жовтня 1920 р. на Українському з’їзді прихильники 

С. В. Петлюри «взяли гору над федералістами» [364, с. 164]. Пізніше врангелівський 

режим визнав право на самовизначення Директорії УНР [364, с. 164]. Також 
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Д. Шурхало вірно зазначив, що П. М. Врангель проявив «талант полководця» при 

організації «однієї з наймасштабніших в історії людства операцій з евакуації» [364, 

с. 166]. 

Л. М. Абраменко у книзі «Последняя обитель Крым» (2005) показує великий 

масштаб більшовицьких репресій щодо тих діячів Білого руху та 

військовослужбовців Руської армії, які залишилися у Криму. Автор відзначає, що 

після евакуації Руської армії, у Криму розгорнулись масштабні репресії проти 

військових та залишків адміністративного апарату білогвардійського уряду. 

Дослідник довів, що більшовики за будь-яку ціну намагалися виявити та знищіти 

усіх білогвардійців, які залишилися у Криму [182, с. 56]. 

У багатотомній роботі В. Є. Возгіна, яка присвячена історії кримсько-

татарського народу, висвітлено політику врангелівського режиму щодо корінних 

мешканців Криму. Автор вважає, що саме кримські татари забезпечували Руську 

армію під час відступу з Північної Таврії восени 1920 р. [215, с. 95]. За оцінкою 

В. Є. Возгріна партизанський рух у Криму значною мірою поповнювався за рахунок 

кримських татар [215, с. 105]. Ця оцінка не збігається з поглядами О. В. Мокроусова, 

який, навпаки, вважав татар ворожим небільшовицьким елементом та пропонував 

боротися з ними [215, с. 105]. Проблема полягає у тому, що дуже складно визначити 

політичну орієнтацію кримських татар, бо за історичними джерелами можна 

відзначити співпрацю кримських татар з обома сторонами.  

Г. Гаврилюк у статті «Петлюра і Врангель: чи міг бути мир? Спроба укладення 

військової конвенції УНР з «Урядом Півдня Росії» в 1920 р.» (1997) аналізує 

особливості дипломатичних взаємовідносин білогвардійського режиму та УНР, які 

вдалось встановити лише після визнання урядом П. М. Врангеля УНР як незалежної 

держави. Автор показує складнощі у переговорному процесі між представниками 

політичного режиму П. М. Врангеля та УНР [220]. 

У другому томі шеститомного видання «Політична історія України XX 

століття» (2003) в V розділі «Завершення української революції» (автор 

В. Ф. Верстюк) показано різні позиції представників врангелівського режиму щодо 

статусу України у складі Росії. Цілком можна погодись з тезою автора про зміну їх 
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політики щодо українського питання та початок співробітництва УПР [310, с. 446]. 

Особливу увагу автор звертає на національний проект Я. О. Слащова, за яким 

планувалось лише визнання України як суб’єкта федерації [310, с. 447].  

Після анексії Кримського півострова Російською Федерацією кримська 

тематика набуває нове значення для українських науковців. 

У 2015 р. Національна академія наук України видає книгу «Історія Криму у 

запитаннях та відповідях». Бойові дії між Руською армією П. М. Врангеля та частин 

РСЧА на чолі з М. В. Фрунзе описані В. Ф. Верстюком [253, с. 334–336]. Автор 

слушно зазначив, що боротьба Руської армії та РСЧА нагадувала «бій міфічного 

Давида з Голіафом», бо більшовики на той час «надійно опанували державну 

російську машину», що дозволило їм повністю забезпечити потреби армії, а 

труднощі виникали лише у плані оперативного маневрування військовими 

підрозділами [253, с. 335].  

Ю. Ф. Білай у дисертації на тему «Державоохоронні органи урядів А. Денікіна 

та П. Врангеля на Півдні України (1918–1920 рр.)» цілком вірно відзначив, що 

державоохоронні органи Білого руху не являли собою «організовану та професійну 

систему» [198, с. 16]. Також дослідник відзначає низький рівень підготовки 

фахівців, які займались державоохороною діяльністю [198, с. 16]. 

Отже, вітчизняні історики приділяють значну увагу характеристиці 

білогвардійських режимів в Україні, слушно називаючи їх диктаторськими. 

Водночас вони схвально ставляться до аграрної реформи врангелівського уряду. 

Окрему увагу дослідники приділяють стосункам УПР та УНР. Вони цілком вірно 

відзначають, що в білогвардійському русі була велика кількість представників 

національно-визвольного руху України. Це значно вплинуло на політику 

врангелівців щодо українського питання. Вітчизняним дослідникам властиво 

залучати значну кількість матеріалів українських та російських архівів, однак 

більшість робот присвячена загальному аналізу діяльності Білого руху, або окремих 

аспектів, перш за все національній політиці, але робіт присвячених комплексному 

аналізу діяльності Білого руху у Криму немає.  
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Після розпаду СРСР в Російській Федерації з’являється велика кількість 

досліджень, присвячених білогвардійському режиму П. М. Врангеля. Дослідженням 

його діяльності займались: В. П. Федюк, В. М. Романишина, О. В. Дашин. 

В. П. Федюк відзначив що, Руська армія під командуванням П. М. Врангеля була 

більш дисциплінованою та керованою, ніж Добровольча армія за часів А. І. Денікіна 

[345, c. 491]. 

В. М. Романішина присвятила третій розділ дисертації про Білий рух у 1917–

1920 рр. аналізу соціальної структури Руської армії. З нашої точки зору дослідниця 

більше уваги приділяє загальному стану врангелівського режиму, ніж соціальному 

складу Руської армії. Авторка слушно відзначила: «В цілому, Російська армія, 

завдяки налагодженій системі поповнень (у більшості через запасні частини), 

великої кількості офіцерів, внутрішньої спайки військових частин, набула характеру 

кадрової, професійної армії» [330, с. 156]. 

О. В. Дашин описав процес становлення політичного режиму П. М. Врангеля 

та його зовнішньополітичну діяльність у 1920 р. На думку автора, штучне 

перенесення військових принципів у систему державного управління не дало 

можливості створити повноцінних державних інституцій. Функції уряду виконувала 

Рада при Головнокомандувачі ЗСПР [234, с. 19]. Дослідник цілком справедливо 

зазначив, що врангелівський уряд перебував у цілковитій залежності від країн 

Антанти, і був вимушений проводити ліберальні реформи під впливом урядів цих 

країн [234, с. 162]. 

Значний внесок у дослідження білогвардійського руху зробив С. В. Волков. 

Ним було написано бібліографічні довідки до спогадів П. М. Врангеля. С. В. Волков 

прийняв участь у написанні збірки статей «Гражданская война в России: 

энциклопедия катастрофы» (2010) в якості наукового редактора. Також історик 

досліджував долю Руської армії після еміграції з Криму у збірках джерел: «Русская 

армия на чужбине. Галлиполийская эпопея» (2003), «Русская армия в изгнании» 

(2003). У роботах «Русская армия генерала Врангеля. Бои на Кубани и в Северной 

Таврии» (2003) та «Последние бои Вооруженных сил Юга России» (2004) викладено 
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фрагменти з мемуарів воєнних та суспільних діячів Білого руху, які перебували у 

Криму за правлінні П. М. Врангеля. 

Ж. В. Цвєтков у дисертації «Аграрная политика белогвардейских правительств 

Деникина и Врангеля 1919–1920 гг.» (1996) та статтях показав еволюцію політичних 

поглядів П. М. Врангеля та процес реформування білогвардійського руху [348-351]. 

Він разом з Р. Г. Гагкуєвим проаналізував роботу відділу народної освіти у Криму 

(1920 р.) Дослідник висловив дискусійну тезу, що врангелівському режиму вдалось 

не лише поновити, а й реформувати освітній процес [223, с. 143].  

Р. Г. Гагкуєв у роботі «Белое движение на Юге России: военное 

строительство, источники комплектования, социальный состав, 1917–1920 гг.» 

(2012) дослідив соціальну структуру Білого руху, головні військові заходи режиму 

П. М. Врангеля, утворення Руської армії шляхом реформування Добровольчої. 

Також автор показує причини та хід переходу від добровольчої системи 

комплектації збройних сил до мобілізації. Можна погодитись з автором, що з 

впровадженням мобілізації у Руській армії виникла проблема з підготовкою 

новобранців, бо на їх навчання «не було часу» [222, с. 491]. Також автор зазначає, 

що на підготовку бійців було не більше двох тижнів, після чого вони відправлялись 

на фронт [222, с. 491].  

О. Б. Широкорад у книзі «Упущеный шанс Врангеля» (2009) подав менш 

радісну картину. На його думку у війську залишався безлад, економіка перебувала у 

занепаді, національна реформа була лише декларацією, обмежувалась свобода 

слова. На його переконання, П. М. Врангель насправді міг організувати добру 

оборону та не пропустити більшовиків за перешийки, бо Крим був другим 

найукріпленішим місцем після Кронштадтської фортеці, та мав достатній запас 

великокаліберної артилерії, оборонні підприємства, які б могли виробляти 

металоконструкції для фортифікаційних укріплень [360]. 

С. В. Карпенко окремо розглянув бюджетні проблеми уряду, розкривши 

особливості формування бюджету. Він також проаналізував стан транспортної 

інфраструктури півострова. Також С. В. Карпенко виокремив основні етапи 

військової кар’єри П. М. Врангеля. Дослідником детально розглянута роль генерала 
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у громадянській війні, висвітлена діяльність П. М. Врангеля на посаді 

головнокомандуючого Кавказькою армією, конфлікт з А. І. Денікіним. Дослідник 

порівняв методи правління обох командуючих Добровольчою армією. Автор дійшов 

правильного висновку, що уряд так і не зміг успішно реформувати армію та систему 

державного управління: безлад, хабарництво, спекуляція тощо [256- 259].  

Особливості аграрної політики врангелівського режиму також описано у 

статтях П. Ф. Альошкіна та Ю. А. Васильєва «Столыпинское дежавю генерала 

Врангеля» (2017) та «Запоздалая земельная реформа последнего Верховного 

правителя» (2018). Автори висловлюють дискусійну тезу, що одноосібна влада 

П. М. Врангеля «загальмувала законотворчій процес та легітимну можливість для 

утвердження аграрних проектів» [185, с. 82]. На нашу думку білогвардійський 

режим П. М. Врангеля намагався якнайшвидше вирішити земельне питання, але 

наступ більшовиків зашкодив цим планам.  

У збірці статей «Крым. Врангель. 1920 год» (2006) опубліковані дослідження 

українських та російських істориків: Р. Т. Латипова, P. M. Абинякіна, 

М. Д. Карпова, А. С. Кручиніна, Н. О. Корсакової, В. Ж. Цветкова, C. B. Карпенка, 

А. В. Калягіна, П. І. Гришаніна, В. П. Єрмакова, А. В. Мальгіна, Л. П. Кравцова, 

Т. М. Ємець, В. М. Піскун, В. О. Крупини, А. В. Посадського, С. М. Ісхакова [283]. 

Р. М. Абинякін у публікації «Смена главнокомандующих Вооруженными 

силами на Юге России в 1920 г.: проблема сочетания „добровольческих” и 

„регулярных” устоев» описує перехід влади від А. І. Денікіна до П. М. Врангеля. 

Порівнюючи періоди правління А. І. Денікіна та П. М. Врангеля автор вірно 

відзначив, що головною метою останнього було поновлення боєздатності війська 

«шляхом рішучого морально-дисциплінарного оздоровлення та відпочинку». [283, с. 

22].  

С. М. Ісхаков досліджує взаємовідносини уряду П. М. Врангеля та 

мусульманської спільноти Криму. Порівнюючи політику А. І. Денікіна та 

П. М. Врангеля у національному питанні, історик дійшов висновку про значно більш 

лояльне ставлення до мусульман адміністрації П. М. Врангеля, ніж уряду 

А. І. Денікіна. Так, врангелівський режим активно співпрацював з організаціями 
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кримських татар у культурній сфері, дозволив відкрити мусульманські навчальні 

заклади [283, с. 194]. Крім того, планувалося налагодити підготовку вчителів, які 

зможуть викладати татарською та російською мовами, а у Таврійському 

університеті передбачалося відкрити факультет арабо-тюркських мов. Урядом 

допускалася можливість проголошення татарської автономії [283, с. 194]. На думку 

С. М. Ісхакова кримські татари підтримували уряд П. М. Врангеля, оскільки його 

діяльність відповідала інтересам кримськотатарського населення Криму. Цілком 

можна погодитись з автором, що врангелівський режим намагався вирішувати 

проблеми, що виникали у кримських татар під час війни. Також Уряд Півдня Росії 

планував розробити «нову мусульманську політику» в рамках національної реформи 

[283, с. 195]. 

Характеризуючи дипломатичні відносини урядів Криму та Польщі, 

П. І. Гришанін та В. П. Єрмаков високо оцінили їх співробітництво, зокрема щодо 

інтернування військових частин генерала М. Е. Бредова, узгодження військових 

операцій на Західному та Південному фронтах. Західний фронт фактично забирав на 

себе частину більшовицьких військ, які б могли бути задіяні на Південному фронті. 

Важливим кроком уряду було визнання незалежності Польщі 18 листопада 1918 р. 

Одним з результатів дипломатичних перемовин між польським та врангелівським 

урядами стала відмова Польщі від жодних територіальних претензій до останнього 

[283, с. 120]. Автори вважають, що підписання перемир’я між Польщею та 

радянським урядом було однією з причин розгрому військ ЗСПР [283, с. 123].  

Між тим у літературі існує й протилежна точка зору. Д. Ю. Алексєєв у 

дисертації на тему «Б. В. Савинков и русские вооруженные формирования в Польше 

в 1920–1921 гг.» (2002) відзначив відмову П. М. Врангеля від співробітництва з 

польським урядом через неузгодженість спільних кордонів та небажання 

виникнення нового антирадянського центру на чолі з Б. В. Савінковим. Вважалося, 

що останній забере військовий ресурс, який планувалось використати для оборони 

Криму та буде сприяти посиленню Польщі [283, с. 145].  

На думку А. С. Кручиніна, постійні конфлікти між Головнокомандуючим 

П. М. Врангелем та генералом Я. О. Слащовим були обумовлені не лише 
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особистісними розбіжностями, а й відмінностями у розумінні завдань та перспектив 

Білого руху на останньому етапі громадянської війни [283, с. 54]. 

Р. Т. Латипов стверджує про наявність вільної торгівлі у Криму у 1920 р., хоча 

глибока економічна криза та урядові ініціативи приводили до згортання торгівлі та 

промисловості. Дослідник позитивно оцінює зміну національної політики уряду та 

проведену ним адміністративну реформу, що обумовило розширення 

самоуправління окремих соціальних та національних груп [283, с. 12–13]. За його 

спостереженнями більшість членів уряду складали чиновники часів Російської 

імперії чи правління А. І. Денікіна, які сприяли корупції. Вірно відзначено, що 

нездатність уряду утримати порядок у Криму сприяла розвитку соціально-

економічної кризи, яка спричинила невдоволення населення політикою П. М. 

Врангеля, внаслідок чого уряд зазнав поразки [283, с. 14]. 

А. В. Посадський у роботі «Белый Юг и махновщина: к проблеме 

взаимоотношений» досліджує стосунки керівництва Білого руху та РПА на чолі з 

Н. І. Махно. Він слушно відмічає ідеологічну несумісність махновського та Білого 

рухів. Тому, на думку А. В. Посадського, спроби укласти військовий союз між 

Руською армією та армією РПА закінчилися невдачею [283, с. 177–180]. Автор 

відмічає непоодинокі випадки переходу колишніх махновців та їх ватажків на бік 

Руської армії та їх високу боєздатність. Це, на думку автора, підняло престиж 

Руської армії у Таврії [283, с. 178]. У статті вірно зазначено, що РПА не погодилась 

на союз з врангелівським режимом та внесла значний вклад у знищення Руської 

армії [283, с. 179]. 

У роботі Н. О. Корсакової про щоденники отамана В. Г. Науменка 

стверджується, що П. М. Врангель був противником автономії Кубані та створення 

кубанської армії. Декларувавши можливість самовизначення, П. М. Врангель 

намагався обмежити будь-які прояви самостійницьких чи автономістських рухів 

[283, с. 56]. В цілому авторка вірно відображає взаємовідносини білогвардійців з 

керівниками Кубанського краю.  

За оцінкою В. В. Ракова П. М. Врангель на деякий час зумів досягнути 

законності та правопорядку у Криму [329, с. 77]. Така висока, але дискусійна оцінка, 
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що міститься у статті «Реформирование органов военной юстиции в Русской армии 

ген. Врангеля 1920 г.» (2011) супроводжується водночас визнанням автора, що не 

усі заплановані реформи вдалося виконати. В. В. Раков чомусь не вважає провал 

правової реформи однією з причин поразки Білого руху. Більш того - на думку 

дослідника реформа органів юстиції була несвоєчасною спробою реформування 

білого руху [329, с. 87]. Дослідник справедливо зазначив, що військово-польові суди 

не були здатні вести цивільні судові процеси. Це, на думку автора, було причиною 

впровадження П. М. Врангелем військово-судових комісій. Також автор, 

характеризуючи праці різних авторів, відмічає дискусійність оцінки правової 

реформи у сучасній російській історіографії [329, c. 75]. 

Аналіз І. С. Баклановою спогадів білогвардійських емігрантів про Руську 

армію та Крим у 1920 р. дозволив авторці стверджувати про високий авторитет 

П. М. Врангеля серед солдатів та офіцерів. На її переконання УПР міг протриматись 

більш довгий термін, якщо би врангелівці не допустили низку помилок у 

«військовій стратегії» [193, с. 13–17]. 

У розвідці Г. С. Чувардіна описується переважно військові аспекти біографії 

П. М. Врангеля: здобуття юнаком військової освіти, подальша його офіцерська 

кар’єра, зокрема участь у першій світовій та громадянських війнах. Особлива увага 

приділена його діяльності на посаді Головнокомандуючого ЗСПР та керівника 

Російського загальновійськового союзу (далі – РЗВС) в еміграції [354]. 

О. І. Павлова у статті «Рыцарь белой идеи (генерал А. А. фон Лампе)» (2008) 

досліджує біографію одного з представників уряду П. М. Врангеля. Авторка високо 

оцінює роботу військового представника в Угорщині, Німеччині та Данії О. О. фон 

Лампе [307, с. 47]. Авторка цілком вірно вважає, що О. О. фон Лампе зробив 

значний вклад в упорядкування та публікацію джерел з історії білого руху. 

Дослідниця наголошує на тому, що О. О. фон Лампе допоміг П. М. Врангелю у 

редакції та публікації мемуарів [307, с. 274]. 

М. Д. Карпов детально досліджує такі аспекти евакуації Руської армії та 

цивільного населення з Криму: мотиви еміграції військових та населення з 

півострова, порядок евакуації, надзвичайні ситуації та шляхи їх подолання тощо. 
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Основна частина книги присвячена першим етапам діяльності РЗВС за кордоном, 

фінансовим проблемам та побуту більшості евакуйованих тощо [260]. 

У біографічному нарисі Б. В. Соколова про П. М. Врангеля особлива увага 

приділена його стосункам з Я. О. Слащовим. Автор критично відноситься до 

урядових реформ, а саму ідею побудови держави на Кримському півострові з 

частиною південної України та Донбасом вважав нездійсненною [335, с. 302]. 

Водночас Б. В. Соколов високо оцінює зовнішню політику Уряду Півдня Росії, 

якому вдалось досягти визнання Францією та іншими державами [335, с. 287, 297]. 

Автор цілком переконливо зазначає, що П. М. Врангель не уявляв реальний 

військовий потенціал Радянської Росії, та дещо перебільшував успіхи Руської армії 

у Північній Таврії та Західному фронті, що стало причиною поразки Руської армії 

[335, с. 318]. Також беззаперечною є позиція дослідника, що «реформи, які почали 

реалізовувати Врангель та Кривошеїн, були більш радикальними, ніж ті, що 

реалізовував Столипін»; однак в умовах громадянської війни вони були 

«половинчастими» [335, с. 324]. 

В узагальнюючій праці про Білий рух В. Є. Шамбаров при характеристиці 

стосунків А. І. Денікіна та П. М. Врангеля підкреслює ідеологічні розбіжності у 

поглядах двох головнокомандуючих. На думку історика конфлікт виник ще у 1919 

р., а на початку 1920 р. він лише посилився [355, с. 543–544]. За оцінкою автора це 

був «типовий конфлікт між ,,молодим і старим” офіцерством» в армії, що програла 

війну [355, с. 534]. Також можна погодитись В. Є. Шамбаровим, що головною 

складовою внутрішньої політики П. М. Врангеля була земельна реформа, «оскільки 

на земельних проблемах базувалась уся гра більшовиків з селянством» [355, с. 598] 

М. Р. Мухаяров (2012), досліджуючи проблему збройних формувань 

північного Кавказу у складі Добровольчої та Руської армії, цілком вірно зазначив, 

що лідерами білого руху А. І. Денікіним та П. М. Врангелем не враховувалось 

прагнення кубанських та терських козаків до самоврядування на демократичних 

засадах [302, c. 18]. Також важко не погодитись з оцінкою М. Р. Мухаярова про 

негативний вплив неврахування цих прагнень на загальний бойовий дух підрозділів 

Руської армії [302, c. 18].  
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Російські дослідники вивчили значну кількість документів, що зберігаються у 

архівах РФ. На їх основі було проаналізовано біографію П. М. Врангеля та 

різноманітні аспекти діяльності білогвардійського руху у Криму. Позитивним є те, 

що російські дослідники відходять від радянських ідеологічних догм, переважно 

позитивно оцінюють діяльність Головнокомандувача, активно цитуючи його 

спогади. При цьому більшість російських дослідників визнають прорахунки 

білогвардійців в національній, соціальній та зовнішній політиці. Водночас більшість 

вважає, що врангелівський режим досяг значних успіхів у реалізації земельної 

політики. Російські історики майже не займаються темою українського питання у 

програмі П. М. Врангеля. Також мало приділяється уваги причинам еволюції 

політичних поглядів білогвардійців до українців та народів, що проживають у 

південноукраїнському регіоні. 

Важливими для сучасних дослідників є роботи західноєвропейських істориків, 

де залучені джерела, яких немає в архівах країн СНД. М. Росс у книзі «Врангель в 

Крыму» (1982) основну увагу приділяє проведенню судової та аграрної реформ, 

повсякденному життю населення Криму у 1920 р. Важко не погодитись з 

дослідником, що П. М. Врангелю бракувало часу для реалізації запланованого 

курсу, тому дуже складно робити будь-які висновки щодо успішності або невдачі 

реформ Головнокомандувача [331, c. 328].  

М. К. Бугураєв у пам’ятній книзі «Генерал Врангель» (1972) надрукував 

біографію Головнокомандувача, спогади білоемігрантів про П. М. Врангеля [210]. 

Є. В. Ришков (псевдонім Є. Таруський) у статті «Борис Суворин» (1979) 

стверджував, що головний редактор газети «Вечернее время» Б. О. Суворін у 

Парижу допоміг П. М. Врангелю налагодити стосунки з французькими політиками 

та журналістами. Низка статей Б. О. Суворіна, надрукованих у «Revure des deux 

mondes», «Figaro», «L`Intransigent», «L`Avenir», покращила імідж врангелівського 

режиму у французькому суспільстві [338, с. 11]. 

М. Палій у роботі «The Anarchism of Nestor Makhno, 1918–1921» (1976) 

показує досить складні стосунки Н. І. Махна з урядами А. І. Денікіна та 

П. М. Врангеля. Дослідник вірно зауважив, що останній так і не зміг залучитися 
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широкою підтримкою махновців, а посланник П. М. Врангеля І. Михайлов був 

страчений Н. І. Махно [373, с. 175, 177–179]. За слушним твердженням британського 

дослідника, антиурядова діяльність махновців прискорила розгром Руської армії 

[373, с. 181]. Порівняння політики урядів П. М. Врангеля та А. І. Денікіна дозволило 

М. Палію зробити правильний висновок про більш прогресивну політичну програму 

П. М. Врангеля ніж його попередника.  

Дипломатичні відносини між урядами П. М. Врангеля та Британії 

аналізуються у дисертації Лаурі Копісто «The British Intervention in South Russia 

1918–1920» (2011). Лаурі Копісто, аналізуючи взаємини Великої Британії та ЗСПР, 

слушно відзначив, що П. М. Врангель не вірив у мир з більшовиками та 

використовував пропозицію укласти мир з радянською Росією для поновлення 

боєздатності ЗСПР [368, c. 173].  

Лише частково можна погодитись з Д. Колліном (2016), який вважав владу 

П. М. Врангеля абсолютною, а урядові відводилась лише дорадча функція. Це, на 

думку автора, відповідало статусу П. М. Врангеля як військового. За оцінкою 

американського дослідника П. М. Врангель завдяки військовим утримав у Криму 

високий рівень правопорядку [367, c. 30]. 

Р. Лукт у праці «The white generals: An account of the white movement and the 

russian civil war» (1971) описує життєвий шлях лідерів Білого руху О. В. Колчака, 

А. І. Денікіна, П. М. Врангеля, М. М. Юденіча та фінського маршала 

К. Г. Маннергейма. Автор наголошує на непримиримості лідерів Білого руху з 

більшовизмом. Автор слушно відзначив, що евакуація військових та цивільного 

населення з Криму, яка тривала з 13 по 16 листопада 1920 р. була найвдалішою 

військовою операцією Руської армії. Внаслідок неї з Криму було евакуйоване 145 

тисяч 693 чол. [369, с. 384].  

У роботі Е. Кронера «Белая армия, Черный барон: жизнь генерала Петра 

Врангеля» (2011) слушно стверджується, що сучасним російським дослідникам 

властива надмірна ідеологізація та міфологізація діяльності білогвардійського 

режиму. Автор вважає, що П. М. Врангель (як пізніше Ш. де Голль) діяв жорсткими 

адміністративними методами [279]. 
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Таким чином, доволі складно характеризувати дослідження 

західноєвропейських та американських фахівців. Одна з проблем полягає у тому, що 

роботи могли створюватись безпосередньо учасниками Білого руху, що могло 

приводити до необ’єктивної оцінки досліджуваних подій (або занадто позитивна, 

або негативна політика врангелівського режиму). Зарубіжні дослідники мали 

можливість ширше використовувати мемуарну літературу та пресу, яка не була 

доступна для вітчизняних та російських. Однак теми нашого дослідження вони 

торкались фрагментарно. 

Таким чином, роботи 1920-х рр. часто написані очевидцями подій, тому вони 

посідають проміжне становище між історичними оповідними джерелами та 

науковою літературою. Праці радянських авторів цього періоду про 

білогвардійський режим П. М. Врангеля здебільшого не вирізняються радикальною 

заполітизованістю. У 1930-ті – середину 1980-х рр. дослідники СРСР намагалися 

показати П. М. Врангеля, О. В. Кривошеїна та інших урядовців як авантюристів та 

реакціонерів, які за підтримкою країн Антанти розпочали війну з радянською 

владою. Особливий акцент робиться на написанні робіт, у яких виокремлюється 

провідна роль більшовицької партії у боротьбі з білогвардійцями. Друга половина 

1980-х – початок 1990-х рр. характеризується відкриттям доступу до засекречених 

архівних джерел, перевиданням мемуарів діячів Білого руху, частковим відходом від 

заполітизованих оцінок політики врангелівського режиму радянськими істориками 

попередніх часів. У 1991–2020 рр. з розпадом СРСР починається поступове 

відходження від радянських стереотипів у дослідженні білогвардійського руху. До 

наукового обігу активно вводиться маловідома частина періодики, листів, мемуарів 

тощо. Українські дослідники приділяють значну увагу земельному закону 

П. М. Врангеля, аналізують національний склад армії, взаємовідносини уряду 

П. М. Врангеля з Директорією УНР, підходи до вирішення національного питання 

тощо. Російські науковці провели велику роботу у зборі та публікації історичних 

джерел. Водночас серед російських дослідників мали місце непоодинокі випадки 

ідеалізації врангелівського режиму. Загалом, більшість досліджень сучасників 

присвячена проблемам міжнародних відносин, земельній реформі, біографії 
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П. М. Врангеля тощо. На жаль, серед вітчизняних дослідників видано мало робіт, 

присвячених розвитку урядовій політиці у сферах освіти та культури. 

 

1.2. Джерельна база  

У відповідністю з класифікаціями, поширеними в сучасній історичній науці 

(О. М. Богдашина, Я. С. Калакура, Л. М. Пушкарьов), використані в дисертації 

писемні джерела розподіляються на дві великі групи: актові та наративні (оповідні). 

До першої групи ми відносимо законодавчі акти, матеріали офіційного діловодства, 

документацію політичних партій і громадських організацій. Періодична преса та 

еgo-джерела становлять головний масив наративних (оповідних) писемних джерел 

нашого дисертаційного дослідження).  

Частина джерельної бази нашого дисертаційного дослідження (переважно 

актові матеріали, матеріали офіційного діловодства, документація громадських та 

політичних організацій) до останнього часу не була введена до наукового обігу. 

З неопублікованих джерел в дисертації використані архівні фонди, зокрема 

справи фондів Центрального державного історичного архіву України в м. Києві 

(ЦДІА України), Центрального державного архіву вищих органів влади і управління 

України (ЦДАВО України), Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України (ЦДАГО України), Центрального державного архіву зарубіжної україніки 

(ЦДАЗУ), Державного архіву Республіки Крим (ДАРК), Державного архіву 

Російської Федерації в Москві (ДАРФ). Використано матеріали 6 архівів, 14 фондів, 

66 справ. 

У фонді 1071 Центрального державного історичного архіву у м. Київ 

зберігаються документи Харківської судової палати про криміногенну ситуацію на 

Кримському півострові. Згідно звітів та рапортів найбільше злочинів здійснювали 

загони «зелених» у лісах та на основних транспортних магістралях на півострові у 

1920 р. 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (м. 

Київ) представлений у нашій дисертації фондами окремих центральних та місцевих 

установ та організацій. Серед них: №182 (Агiтацiйно-iнструкторський поїзд iм. 
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Ленiна при Всеукраїнському центральному виконавчому комiтетi; органiзацiйно-

iнструкторський поїзд Всеукраїнського центрального виконавчого комiтету 

«Червона Україна»); № 9 (Міністерство народного господарства Української 

Народної Республiки); №2211 (Українська Дипломатична місія УНР в Речі 

Посполитій Польській) тощо. Нами використані й особисті фонди, в т. ч. голови 

Ради народних міністрів Директорiї УНР І. П. Мазепи (№3933). У документах 

міститься інформація щодо діяльності зовнішньополітичних відомств Директорії 

УНР, агітаційної роботі більшовиків проти Директорії та ЗСПР, політики 

західноєвропейських країн до Директорії УНР та ЗСПР.  

У фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань (м. Київ) 

зберігаються матеріали більшовицької та інших політичних партій та громадських 

організацій (переважно законодавчі та діловодні, а також листівки, преса, листи, 

фрагменти спогадів) про події у Криму в 1920 р. Так, фонди № 1 (Центральний 

комітет Комуністичної партії України), № 5 (Комісія з історії Громадянської війни 

при ЦК КП(б) У); №8 (Центральний комітет Української комуністичної партії 

(боротьбистів)); № 17 (Комісія з історії Комуністичної партії і Жовтневої революції 

на Україні при ЦК КП(б)У (Істпарт), м. Харків (1921–1929)); №18 (Особовий фонд 

Ф. Сергєєва (Артема)); №57 (Колекція документів з історії Комуністичної партії 

України); Ф 59 (Колекція спогадів учасників революційних подій, громадянської і 

Великої Вітчизняної воєн, соціалістичного будівництва) містять документи 

більшовицької партії про політичне становище в Україні у 1920 р., пресу, що у 

вказаному році видавалась у Криму, радянській Росії та материковій Україні. Також 

у фондах ЦДАГО зберігаються окремі номери зарубіжних газет, матеріали 

радянської розвідки щодо настроїв населення на території ЗСПР, перемовин уряду 

П. М. Врангеля з Н. І. Махном та іншими отаманами РПА. Документи розкривають 

організаційну, агітаторську, видавничу та інші напрями підпільної роботи 

більшовиків у Криму. Значний масив документів присвячений впровадженню 

земельного закону П. М. Врангеля та неоднозначній реакції селян на методи та 

умови проведення аграрної реформи. 
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У фонді №3 Центрального державного архіву зарубіжної україніки 

зберігаються неопубліковані спогади 4-го військового отамана Кубанського 

козачого війська В. М. Іваніса «Стежками життя». У них показані взаємовідносини 

отаманів кубанського козацтва з керівництвом ЗСПР.  

У Державному архіві в Автономній Республіці Крим (м. Сімферополь) нами 

опрацьовані такі фонди: Р-2235 (Таврійське губернське управління внутрішніх справ 

при Головнокомандуючому Збройними силами Півдня Росії); Р-1683 (Комітет 

державного піклування при Правителеві і Головнокомандуючому Збройними 

силами Півдня Росії); Р-2200 (Поштово-телеграфна частина Управління начальника 

військових повідомлень при Головнокомандуючому Збройними Силами Півдня 

Росії). Зокрема документи розкривають особливості впровадження земельного 

закону та інші напрями економічної політики уряду. Також у документах 

зафіксовано факти недбалої роботи чиновницького апарату, діяльність КПА. 

Через об`єктивні обставини нам вдалося попрацювати лише з окремими 

фондами Державного архіву Російської Федерації: Р-9427 (Колекція матеріалів 

установ і військових частин білих урядів) та Р-6217 (Колекція матеріалів уряду 

Врангеля під час його перебування в Криму). У цих фондах зберігається низка 

раніше не використаних документів про роботу Селянського союзу Росії у 1920 р., 

діяльність сільських комендантів тощо. Також важливими для розуміння політичної 

ситуації на півострові 1920 р. є документи про негативне ставлення генерала 

М. В. Антоновича до С. В. Петлюри, плани Я. О.Слащова щодо утворення 

української держави як суб’єкта федерації з Росією та ін. 

Евристична робота в ДАРК та ДАРФ відбувалася до анексії Криму та сучасної 

російсько-української війни.  

При всій важливості архівних джерел, вони становлять лише невелику частину 

загального документального комплексу. Головний масив, як зазначалося вище, 

становлять опубліковані джерела різних типів. 

Значна частина опублікованих джерел, серед яких актові опубліковані у 

збірках джерел, переважно радянської доби. Основу цих збірок складають актові 

джерела більшовицького підпільного руху, накази по РСЧА тощо. Зокрема, збірки 
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джерел – «Борьба за Советскую власть в Крыму» (1961), «Единство советского 

фронта и тыла в годы гражданской войны: 1918–1920 гг.» (1943), «Из истории 

гражданской войны в СССР» (1961), «Коммунистическая партия Советского Союза 

в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1971)» 

(1983), хрестоматія «Гражданская война в России (1918–1921 г.г.)» (1925) за 

редакцією С. О. Піонтківського. У хрестоматії опубліковано, часто вирвані з 

контексту, витяги зі спогадів діячів білого руху, які надруковано разом з актовими 

документами білогвардійських урядів. 

Представники білогвардійського руху також видавали збірки джерел як у 

період перебування у Криму так і у еміграції. Як приклад можна навести брошуру 

«Возрождение Русской армии» (1920) Значну кількість актових джерел 

опубліковано у спогадах П. М. Врангеля, Я. О. Слащова та інших представників 

Білого руху. Актові джерела публікувалися і у білогвардійській пресі («Таврический 

голос», «Военный голос» та ін.). Документи що висвітлюють стосунки УНР та 

врангелівського уряду опубліковано у збірці «Українська революція 1919 -1921» 

(1984). 

Одним з важливих видів оповідних джерел, що містить факти з історії Криму 

1920 р., виступає преса. У Відділі формування та використання газетних фондів 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), багатьох фондах 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України) 

та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України) зберігається преса 1920 р.: Уряду Півдня Росії, окремих 

організацій та партій (як проурядова, так і опозиційного характеру) російською та 

українською мовами, а також окремі номери польських та британських газет.  

Частина білогвардійських газетах позиціонувала себе як безпартійні: 

«Таврический голос», «Юг России», «Южные ведомости» «Время» Б. О. Суворіна. 

Незважаючи на заяви про позапартійну орієнтацію усі вищенаведені газети 

виконували ті чи інші завдання урядовців. В той же час у вказаних виданнях 

друкувалися статті з обережною критикою урядової політики, якщо це не 

заборонялась цензурою [2; 3; 70; 76]. 
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Проурядовими газетами вважалися «Военный голос» та видання Селянського 

союзу Росії «Крестьянский путь», в яких оприлюднювалися урядові накази, 

політичні програми, статті представників уряду та військового командування ЗСПР 

з окремих проблем. Також в проурядовій пресі широко представлені дипломатична 

діяльність врангелівців [2].  

У газетах, ворожих до білогвардійців (головним чином більшовицьких) 

військово-політичних організацій («Коммунист», «Известия Вcеукраїнського 

центрального виконавчого комітету та Харківського ревкому»), Української партії 

соціалістів-революціонерів (боротьбистів) («Борьба») активно критикувалися заходи 

врангелівського уряду. Також на шпальтах цих газет публікувалися новини про 

дипломатичну роботу більшовицького уряду у Москві, зокрема про перемовини з 

британським урядом [67; 71; 72; 73].  

Газети Директорії УНР, а особливо української діаспори були різної 

політичної спрямованості: прорадянське видання «Українські щоденні вісті»; 

видання Українського народного союзу «Свобода»; позапартійні «Українська 

думка» та «Українське слово». У наведених виданнях Уряд Півдня Росії 

характеризувався як ще одна антибільшовицька сила на українських землях. 

Українська преса детально коментувала військові операції на Південному фронті. 

Також преса приділяла увагу антирадянським виступам та махновському руху у 

тилах РСЧА та УПР. Але газета «Українські щоденні вісті» ставала на бік 

більшовиків, передруковуючи у поміркованому стилі публікації радянських видань 

[68; 75; 78]. 

Ми користувалися також емігрантською газетою «Варшавское слово», що 

видавалася у столиці Польщи, та всесвітньовідомими британськими («The Times», 

«Daily Herald») та амеріканською («The New York Times») газетами. У газеті 

«Варшавське слово» значна частина матеріалів присвячена дипломатичним 

відносинам ЗСПР, у першу чергу перемовинам врангелівцями з урядом Франції. У 

лондонській газеті «The Times» описані успішні спроби уряду ЗСПР з встановлення 

дипломатичних відносин з різними західноєвропейськими країнами та об’єднання 

антибільшовицьких сил тощо [79;80; 81]. 
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Значну частину джерельної бази нашої роботи складають спогади 

представників Білого руху та інших політичних сил, в тому числі і ворожих до 

врангелівського режиму та політичних діячів інших країн: «Очерки русской смуты» 

Головнокомандувача ЗСПР А. І. Денікіна [113]; «Воспоминания» 

Головнокомандувача та Правителя Півдня Росії П. М. Врангеля та його сина – 

О. П. Врангеля «Генерал Врангель: доверие воспоминаний» [105, 106, 85, с. 301–

511]; «Крым в 1920 г.» генерала Я. О. Слащова [165]; «Конец белых от Днепра до 

Босфора» військового кореспондента Г. М. Раковського [155]; «На рубеже двух 

эпох» єпископа о. Веніаміна [97]; «Великая разруха» одного з лідерів 

Конституційно-демократичної партії П. Д. Долгорукова [116]; «Походы и кони» 

поручика С. І. Мамонтова [133]; «В Крыму при Врангеле. Факты и итоги» 

публіциста Г. В. Немировича-Данченка [144]; «Крым при Врангеле» депутата 

Державної думи І скликання від Таврійської губернії, кадета В. А. Оболенського 

[156, с. 335–366]; «Крымская эпопея» співробітника відділу зв’язку польового штабу 

Руської армії, військового журналіста О. О. Ланге (псевдонім О. Валентинов) [156, 

с. 367–398]; «Под знаменем Врангеля» військового прокурора І. М. Калініна [123]; 

«Записки» співробітника зовнішньополітичного відомства Г. М. Михайловського 

[140]; «Крестный путь во имя Родины» генерала В. М. фон Дрейера [117]; «1920» 

одного з організаторів Добровольчої армії та «Азбуки» В. В. Шульгіна [179]; «Из 

воспоминаний» професора Таврійського університету М. М. Алексєєва [84, с. 170–

255]; «А. П. Кутепов и еврейский вопрос» засновника «Союза для достижения 

полноправия еврейского народа в России» Г. Б. Сліозберга [107, с. 366–369]; 

«Записки» члена Російської політичної наради в Парижі Ф. Ф. Паліцина [147]; 

«Годы интервенции» члена Ради колишнього (розпущена у 1919 р.) Державного 

об’єднання Росії М. С. Маргулієса [135]; «Поход за Вислу» Голови штабу РСЧА, 

командуючого Західним фронтом М. М. Тухачевського [153]; «Война 1920 года» 

президента Польщі Ю. К. Пілсудського [153]; «Россия на переломе» лідера 

Конституційно-демократичної партії П. М. Мілюкова [139]; спогади 

К. О. Кривошеїна (сина помічника Головнокомандуючого, голови Уряду УПР 
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О. В. Кривошеїна) «А. В. Кривошеин (1857–1921 гг.): Его значение в истории 

России начала XX века» [126].  

Найбільш цінним джерелом є мемуари П. М Врангеля. Він аналізує свою 

діяльність на посаді Головнокомандувача Руської армії та очільника Півдня Росії, 

підкріплюючи викладений матеріал документами [105; 106]. 

Важливим джерелом є спогади Г. В. Немировича-Данченка «В Крыму при 

Врангеле. Факты и итоги», який свого часу обіймав посаду голови відділу друку 

Громадського управління УПР [144]. 

Г. М. Раковський у спогадах «Конец белых от Днепра до Босфора» [155] 

зосереджує свою увагу на кризових явищах Білого руху, що виникли під час 

керівництва А. І. Денікіна та не були повністю подолані П. М. Врангелем. Цю 

невдачу автор пояснює пошуками компромісу Головнокомандувача ЗСПР з різними 

політичними силами. На думку мемуариста, найбільший вплив на П. М. Врангеля 

мали праворадикальні політичні сили на чолі з єпископом Веніаміном 

(І. П. Федченков) [155, с. 34]. Останній доклав значних зусиль для просування П. М. 

Врангеля на посаду Головнокомандувача. Г. М. Раковський називає систему викупу 

землі селянами новим засобом закріпачення [155, с. 84]. Корупція, неорганізованість 

тилових служб, кар’єризм чиновників, розростання бюрократичного апарату, на 

думку Г. М. Раковського, свідчили про незадовільну роботу білогвардійського 

уряду. 

У спогадах «Походы и кони» С. І. Мамонтов зазначав, що П. М. Врангель зміг 

консолідувати залишки Білого руху та налагодити життя населення у Криму. Свої 

високі оцінки діяльності врангелівського режиму С. І. Мамонтов не підкріплює 

документами, а проведені П. М. Врангелем реформи характеризує фрагментарно та 

поверхово, що значно знижує цінність його роботи [133]. 

У мемуарах Я. О. Слащова-Кримського «Крим в 1920» [165] описані заходи 

щодо посилення оборони Криму [165, с. 45]. На його думку відставка А. І. Денікіна 

стала наслідком внутрішньополітичних інтриг оточення П. М. Врангеля, яке хотіло 

зробити з останнього одноосібного правителя Криму. Також у спогадах міститься 

цікаві факти про діяльність загонів капітана М. І. Орлова.  
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У спогадах «Требую суда и гласности» [164] Я. О. Слащов описує свої 

стосунки з П. М. Врангелем, пропонує свій проект вирішення українського питання. 

Генерал описує свої дії щодо організації боротьби з більшовицьким рухом у Криму, 

заборони вільного продажу алкогольних напоїв тощо [164, с. 47]. На думку 

мемуариста ці та інші заходи сприяли тимчасовому зменшенню кризових явищ у 

тилу ЗСПР. 

О. О. фон Лампе у мемуарах «Причины и неудачи выступления белых» [127] з 

посиланням на спогади А. І. Денікіна «Очерки русской смуты» [113] визначив такі 

головні причини поразки ЗСПР: слабка міжнародна підтримка, селянські повстання 

та безлад у тилу. Називаючи правління П. М. Врангеля нестандартним, мемуарист 

схвально оцінює проведену П. М. Врангелем евакуацію з Криму 13–16 листопада 

1920 р. [127, с. 29]. 

В. М. фон Дрейер у книзі «Крестный путь во имя Родины» [117] описав 

діяльність П. М. Врангеля на посаді Головнокомандуючого ЗСПР. Мемуарист також 

висвітлює основні напрями зовнішньополітичної діяльності врангелівського уряду, 

характеризує особливості впровадження земельного закону і заходи з реорганізації 

армії. На переконання автора уряд ЗСПР потерпів поразку завдяки чисельній 

перевазі РСЧА на Південному фронті після укладення мирного договору польського 

уряду з більшовиками [117, с. 153]. У спогадах В. М. фон Дрейер спростовує 

твердження про слабкість перекопських укріплень [117, с. 151]. Мемуарист вважає 

прорахунком відсутність спеціальних бліндажів для тимчасового відпочинку 

солдатів Руської армії [117, с. 151]. 

І. фон Гессен в еміграції надрукував значну кількість джерел з історії Білого 

руху у збірці «Архив Русской революции». Всього видання нараховує 22 томи, в 

яких опубліковані джерела про історичні події з 1917 по 1922 рр. Видання містить 

мемуари діячів білого руху, законодавчу базу та діловодну документацію 

білогвардійських урядів [84]. 

Серед представників більшовицького руху слід виокремити спогади 

більшовиків: засновника КПА О. В. Мокроусова («В горах Крыма» [141]), 

П. В. Макарова («Адьютант генерала Май-Маевского» [131]). Цінність цих робіт 
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полягає у тому, що вони надають відмінну від представників Білого руху оцінку 

подій, також детально описують формування та діяльність КПА. Не менш важливим 

джерелом є спогади М. В. Фрунзе «Памяти Перекопа и Чонгара: (Страничка 

воспоминаний)» [176], де надається альтернативна точка зору щодо розгрому 

підрозділів Руської армії П. М. Врангеля.  

Важливим оповідним джерелом для нашого дослідження є щоденники 

білогвардійців: Отамана Всевеликого Войська Донського А. П. Богаєвського «Наше 

дело близко к полной гибели» [89]; першого президента ВУАН В. І. Вернадського 

[98]; кадета Констянтинівського військового училища Б. А. Павлова (літературний 

псевдонім Б. Пилін) «В кадетской роте в Феодосии» [120, с. 425–440]; резервіста 

О. В. Голубінцева «Донской офицерский резерв в Крыму» [120, с. 414–419]; штабс-

капітана В. М. Кравченка «Дроздовцы в последних боях» [120, с. 254–301]; 

командуючого 2-го Корнилівського полку М. М. Левітова «Корниловцы в 

последних боях» [120, с. 194–241]; кадета М. Д. Каратеєва «Последние дни в 

Крыму» [120, с. 441–454]; генерал-лейтенанта Ю. К. Гравицького «Белый Крым» 

[109]; офіцера С. Смоленського «Крымская катастрофа» [166].  

Не менш важливим, проте менш представленим у нашому дисертаційному 

дослідженні є листування. Нами активно процитоване особисте листування 

колишніх послів Тимчасового уряду у Франції В. О. Маклакова та у США 

Б. О. Бахмет’єва [167]. Також в роботі використані листування Є. Х. Чикаленка з 

послом УНР у Німеччині 1919–1920 рр. М. М. Поршем та керівником закордонного 

бюро «Українського Червоного хреста» Б. П. Матюшенком [177]. 

Проміжне місце між оповідними джерелами та науковою літературою займає 

публіцистика 1920-х років. Можна погодитись з характеристикою 

С. В. Корновенком праць 1920-х рр.: «Різні аспекти окресленої нами проблеми 

висвітлено у брошурах, роз’яснювальній літературі, періодичній пресі тощо. Однак 

авторами історіографічного матеріалу цього періоду не були історики-професіонали. 

Тому більшість з них написана ,,на злобу дня” революційними вождями, партійними 

публіцистами, пропагандистами, журналістами, вченими-економістами, 

громадськими діячами, мала пропагандистсько-агітаційний характер. Водночас 
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окремі з них містять і наукові елементи: біографістику, документальну базу, аналіз, 

синтез» [269, с. 10]. Публіцистику також слід розділяти на білогвардійську 

(проурядову) та антиурядову (більшовицьку, есерівську, анархістську тощо). До 

таких видань відносимо роботи: «К истории белого движения. Деятельность 

генерал-адъютанта Щербачева» білогвардійського генерала Е. Г. фон Валя [96]; 

«Годы» [232] та «Русская армия на чужбине» [233] колишнього приват-доцента 

Харківського університету В. Х. Даватца; «Причины и неудачи выступления белых» 

одного з засновників РЗВС О. О. фон Лампе [127]; «Памятка кирасир ее 

Величества» полковника О. О. фон Баумгартената штабс-ротмістра А. А. Літвінова 

[86]; «Возрождение Русской армии» [99]; «Кризис добровольчества» генерала 

Б. О. Штейфона [178], «Орловщина» В. В. Альмендингера [82].  

У вищенаведених роботах висвітлено біографії діячів Білого руху, описано 

бойовий шлях окремих військових підрозділів тощо. Надмірна ідеалізація лідерів 

Білого руху перешкоджала авторам викладати об’єктивно факти. 

Прикладами більшовицької та анархістської публіцистики слід вважати такі 

роботи, як «Белая печать: ее идеология, роль, значение и деятельность» В. М. Бєлова 

[87]; «Экономическая политика белых» Я. М. Шафіра [83]; «Невідома революція» 

анархо-комуніста В. М. Ейхенбаума (псевдонім – В. Волін) [100]. Ці роботи були 

спрямовані на критику Білого руху. Слід відзначити, що незважаючи на свою 

прорадянську позицію (Я. М. Шафір та В. М. Бєлов) та анархо-комуністичну (В. М. 

Ейхенбаум) вони цілком об’єктивно окреслили особливості економічного життя, 

особливості видавничої справи, ідеології тощо.  

Вкрай заангажовані роботи М. Ф. Бугеніна, Т. Толоконнікова, М. Бєнякова та 

В. Боженова були типовими прикладами тогочасної радянської пропаганди. Автори 

постійно критикували уряд за переслідування більшовиків та корупцію. Особливо 

жорсткої критики зазнав земельний закон, який автори називали «засобом 

експлуатації селян» [88; 93, c. 302; 171]. 

Важливими для нас виявилися ті роботи європейських дослідників, де 

залучені оприлюднені джерела, відсутні у вітчизняних публікаціях та архівах. 
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У виданнях нащадків російських емігрантів друкуються джерела з історії 

режиму П. М. Врангеля у Криму. Так, видавництво «Посев» видає альманах з історії 

Білого руху «Белая гвардия». Журнал Російського загальновійськового союзу 

«Вестник РОВС» публікує як дослідження, так і спогади та документи з історії 

білогвардійського режиму П. М. Врангеля у Криму.  

Важливим джерелом, що розкриває ставлення більшовицького уряду до 

врангелівського режиму є промови, статті, інтерв’ю В. І. Леніна з 

антиврангелівською риторикою за травень-листопад 1920 р., опубліковані у 41-му 

томі 5-го видання «Полного собрания сочинений» [129, с. 350–352 та ін.].  

У роботі Л. Д. Троцького «Советская республика и капиталистический мир» 

містяться промови, доповіді, статті наркома з військових справ РСФРР, в т. ч. 

присвячені політичній ситуації у Криму у 1920 р. [172]. 

До 20-ти річчя розгрому П. М. Врангеля у 1940 р. Державним видавництвом 

Кримської АССР було видано збірку джерел, в якій зібрані статті та промови лідерів 

більшовицької партії: В. І. Леніна, Й. В. Сталіна, М. В. Фрунзе та К. Є. Ворошилова, 

інші документи [130].  

Таким чином, джерельна база для проведення дослідження білогвардійського 

режиму П. М. Врангеля в Криму представлена різнотипними за походженням 

матеріалами. Інформативний потенціал джерел дозволяє автору вирішити основні 

завдання дослідження. 

 

1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження  

Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження становлять 

сукупність загальноприйнятих у науковому співтоваристві принципів та методів. Л. 

Н. Мазур визначає «метод» як «систему регулятивних принципів та норм, у 

відповідності з якими будується пізнавальна теоретична діяльність людини, а також 

самі знання, їх реконструкція та перетворення» [293, с. 12–13]. 

Використані в дисертації актові та діловодні документи поділяються на 

законодавчі акти, матеріали офіційного діловодства, документацію політичних 
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партій і громадських організацій тощо. Ці документи створені безпосередньо 

чиновниками та політичними діячами у процесі роботи своїх установ і відрізняютья 

від оповідних джерел меншою суб`єктивністю.  

Б. І. Корольов зазначає, що основними видами джерел особового походження 

є щоденники, приватне листування, мемуари [252, с. 413]. Особливість цих джерел 

полягає у тому, що вони відображають світосприйняття учасниками Білого руху 

подій громадянської війни. Науковець наголошує, що спогади, написані під час 

досліджуваних подій більш точні, ніж написані через певний час. Бо з часом у 

автора джерела відбуваються зміни у свідомості, або змінюється світосприйняття, 

що впливає на достовірність викладення фактів [252, c. 414]. В свою чергу 

О. М. Богдашина стверджує, що на викладення фактів впливають релігійні, 

національні, ідеологічні уподобання тощо [200, c. 12].  

Ще більш суб’єктивним видом джерел є газетна публіцистика. Тому факти, 

викладені у джерелах особового походження та у періодиці, вимагають перевірки 

іншими джерелами. Правильна верифікація інформації, вилученої з таких видів 

історичних джерел, стала важливою завданням дослідження. Завдяки порівнянню 

інформації з різних джерел ми можемо виявити неточності у спогадах чи періодиці, 

замовчування фактів чи їх спеціальне викривлення з різних мотивів.  

У роботі використані такі принципи і методи формальної логіки, як аналіз, 

синтез, індукція та дедукція, принцип системності та принцип історизму. 

Принцип системності визнає багатофакторність суспільного розвитку та 

передбачає вивчення політичного режиму П. М. Врангеля як (дещо умовно) цілісної 

структури, в усіх наявних зв`язках сукупності досліджуваних подій та явищ, що 

відбувалися на півострові у 1920 р. Принцип системності спонукає нас враховувати і 

зовнішні чинники, які впливали на роботу врангелівського уряду, у першу чергу це 

військові дії Руської армії з РСЧА, зовнішна політика Англії, Франції, Польщі, 

більшовицької Росії та інших держав.  

Принцип об’єктивності передбачає використовувати у дослідженні навіть таку 

джерельну інформацію, яка суперечить концепції та переконанням дослідника [203, 

с. 15]. Аналізуючи діяльність Білого руху ми намагалися дотримуватися принципу 
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об’єктивності, відмовившись від будь-якої політичної заангажованості чи особистої 

упередженості. У такому ракурсі ми оцінюємо і наукові праці попередників. 

Принцип всебічності, який вимагає від вченого досіджувати історичні факти з 

усіх доступних сторін, дозволив проаналізувати усі головні напрями діяльності 

врангелівського режиму у різних сферах громадського життя. 

Крім того, ми активно послуговувалися принципом історизму, який дозволяє 

вивчати «всі процеси суспільного життя в закономірному логічному розвитку, 

фіксованому в історичному часі та просторі» [203, с. 105]. Цей принцип дозволив 

розглянути діяльність режиму П. М. Врангеля як обмежений у часі (7 місяців) 

процес становлення, функціонування та ліквідації режиму, що обумовлений 

конкретними історичними умовами. 

При написанні нашої роботи були використані наступні методи дослідження: 

порівняльно-історичний, історико-генетичний, історико-типологічний, проблемно-

хронологічний, біографічний. 

Порівняльно-історичний метод дозволяє виявляти схожості та розбіжності між 

історичними фактами. Він є особливо актуальним при порівнянні подібних 

історичних процесів, наприклад при характеристиці діяльності Уряду Півдня Росії 

за керівництва А. І. Денікіна та П. М. Врангеля.  

Історико-генетичний метод передбачає вивчення історичних явищ та подій, 

джерел з урахуванням умов їх створення та подальшого розвитку [200, c. 12]. 

Виявлення умов роботи Уряду Півдня Росії, причинно-наслідкових зв`язків між 

окремими його рішеннями дозволило більш глибоко дослідити та оцінити роботу 

врангелівського режиму. Історико-генетичний метод дозволив визначити причини 

падіння уряду А. І. Денікіна та приходу до влади П. М. Врангеля, обставини 

функціонування УПР та подальшого його падіння у листопаді 1920 р. 

Історико-типологічний метод був використаний для упорядкування та 

узагальнення історичних фактів щодо діяльності уряду П. М. Врангеля, 

виокремлення основних та другорядних фактів у нашому дослідженні [339,с. 157–

158]. 
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Проблемно-хронологічний метод дозволив розглянути події 1920 р. у 

хронологічній послідовності за певними напрямами роботи уряду Врангеля. 

Ми широко послуговувалися біографічним методом, який дозволив завдяки 

використанню відомостей з життя відомих політичних діячів показати дільність 

врангелівського режиму в особистісному аспекті. Враховування особливостей 

світогляду та мотивації поведінки окремих історичних осіб дозволяє більш 

грунтовніше пояснити їх діяльність. Біографічний метод також передбачає пошук 

достатніх відомостей про автора та врахування впливу особливостей біографії та 

особистості автора на зміст джерела [200, c. 12]. Завдяки застосуванню цього методу 

вдалося більш глибоко проаналізувати пресу та ego-джерела з обраної тематики. 

Статистичний метод передбачає застосування кількісних методів при вивченні 

історичних джерел та наявних у них фактів [339, с. 208]. Мемуарна література, 

листи та щоденники чиновників, військових, науковців, газетні статті містять 

статистичну інформацію щодо економічного становища Криму та Північної Таврії у 

1920 р. завдяки цьому у роботі наведені показники стану економіки тощо. 

Використання означеного методологічного інструментарію дозволило 

ґрунтовно дослідити діяльність білогвардійського режиму П. М. Врангеля в Криму. 

 ___________________ 

Отже, історіографія теми має дві підперіоди: радянський та сучасний. Перші 

фрагментарні оцінки дослідження історії Білого руху в Україні радянськими 

дослідниками розпочались у 1920-х рр. Функціонування білогвардійського режиму 

П. М. Врангеля в Криму у 1920 р. дістало різні, іноді протилежні, оцінки у 

публіцистиці 1920-х рр., що є наближеною до оповідних історичних джерел, та 

науковій літературі. Роботи 1920-х рр. (часто у формі газетної чи журнальної 

публіцистики) написані очевидцями подій. Праці радянських авторів цього періоду 

про УПР ще не вирізняються радикальною заполітизованістю.  

Діяльність врангелівського режиму з 1930-х рр. радянськими дослідниками 

розглядалася вкрай заангажовано, фрагментарно та необ’єктивно. Особливо ці 

негативні тенденції посилилися після виходу у світ нарису «История Всесоюзной 
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коммунистической партии (большевиков). Краткий курс» (1-ше вид. 1938 р.). У 

книзі підкреслювалась значна підтримка врангелівского режиму зі сторони урядів 

Франції та інших держав Антанти та відсутність підтримки режиму П. М. Врангеля 

з боку селян та козаків; соціальний склад Руської армії характеризувався як 

виключно офіцерський.  

Дослідники СРСР 1930-х – середини 1980-х рр. намагаються показати 

П. М. Врангеля, О. В. Кривошеїна та інших урядовців як авантюристів та 

реакціонерів, які за підтримкою країн Антанти розпочали війну з радянською 

владою. Особливий акцент робиться на написанні робіт, у яких виокремлюється 

провідна роль більшовицької партії у боротьбі з білогвардійцями.  

Друга половина 1980-х– початок 1990-х рр. характеризується відкриттям 

доступу до засекречених архівних джерел, перевиданням мемуарів діячів Білого 

руху, частковим відходом від заполітизованих оцінок політики УПР радянськими 

істориками попередніх часів.  

З розпадом СРСР у 1991–2020 рр. починається поступове відходження від 

радянських стереотипів у дослідженні білогвардійського режиму П. М. Врангеля в 

Криму. До наукового обігу активно вводиться маловідома частина періодики, 

листів, мемуарів тощо. Українські дослідники (Ю. В. Білай, Т. Б. Бикова, 

Д. В. Велігодський, С. В. Корновенко, В. О. Крупина, О. М. Любовець, 

Г. Ф. Турченко) приділяють значну увагу земельному закону П. М. Врангеля, 

аналізують національний склад армії, взаємовідносини уряду П. М. Врангеля з 

Директорією УНР, підходи до вирішення національного питання тощо. Перш за все 

переглядаються окремі напрями роботи уряду: у першу чергу аграрна, національна, 

міжнародна політика. 

Російські науковці (С. В. Волков, Р. Г. Гагкуєв, О. В. Дашин, С. В. Карпенко, 

В. М. Романишина, В. П. Федюк, Ж. В. Цвєтков) провели велику роботу у зборі та 

публікації історичних джерел. Водночас серед російських дослідників мали місце 

непоодинокі випадки ідеалізації УПР та самого П.М.Врангеля, активно цитуючи 

його спогади. Загалом, значна частина їх праць присвячена проблемам міжнародних 

відносин, земельній реформі, біографії П. М. Врангеля тощо. При цьому більшість 
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російських дослідників визнають прорахунки білогвардійців в національній, 

соціальній та зовнішній політиці. Частина російських вчених вважає, що 

врангелівський режим досяг значних успіхів у реалізації земельної реформи. 

Російські історики мало приділяють уваги стосункам врангелівського уряду з УНР. 

На жаль, серед вітчизняних дослідників видано мало робіт, присвячених урядовій 

політиці у сферах освіти та культури.  

З неопублікованих джерел в дисертації використані архівні фонди, зокрема, 

справи фондів Центрального державного історичного архіву України в м. Києві 

(ЦДІА України), Центрального державного архіву вищих органів влади і управління 

України (ЦДАВО України), Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України (ЦДАГО України), Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки, Державного архіву Автономної Республіки Крим (ДАРК), Державного 

архіву Російської Федерації в Москві (ДАРФ). Таким чином, джерельна база для 

проведення дослідження білогвардійського режиму П. М. Врангеля в Криму 

представлена різнотипними за походженням матеріалами.  

Діяльність Головнокомандувача П. М. Врангеля та підлеглого йому уряду на 

чолі з О. В. Кривошеїним отримувала різні оцінки сучасників у листах та мемуарах. 

Білоемігранти або їх нащадки, що співчували монархізму, наділяли П. М. Врангеля 

месіанськими якостями (Е. Г. фон Валь, В. М. фон Дрейер та ін). Більш стримано 

або негативно до діяльності П. М. Врангеля ставились А. І. Денікін, 

Г. М. Раковський, Г. В. Немирович-Данченко та ін. Самому Головнокомандувачу 

ЗСПР властиво характеризувати свою роботу з позитивного боку.  

Ще більше різнопланових оцінок білогвардійського режиму П. М. Врангеля в 

Криму містить періодика 1920 р. Місцева преса була представлена такими 

виданнями: «Вечернее слово», «Вечернее время» у Феодосії, «Время», 

«Евпаторийский курьер», «Заря России» у Севастополі, «Крымский вестник», «Наш 

путь», «Севастопольский вестник», «Русское дело», «Таврический голос», «Юг 

России», «Южные ведомости», «Южная речь» у Сімферополі, «Ялтинский вечер» та 

інші. Місцева преса зазнавала цензури. Але газетні статті дозволяють 
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проаналізувати еволюцію оцінок урядової політики чиновниками, військовими, 

митцями, науковцями, що перебували у цей час на території ЗСПР.  

Інформативний потенціал джерел дозволяє автору вирішити основні завдання 

дослідження. У результаті комплексного аналізу різних видів джерел (у першу чергу 

особового походження та преси) нами показано особливості діяльності 

білогвардійського режиму П. М. Врангеля у Криму.  

Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження становлять 

сукупність загальноприйнятих у науковому співтоваристві принципів та методів. У 

роботі використані такі принципи і методи формальної логіки, як аналіз, синтез, 

індукція та дедукція, принцип системності. Крім того, ми активно послуговувалися 

принципами об’єктивності, історизму, всебічності. При написанні нашої роботи 

були використанні наступні методи дослідження: порівняльно-історичний, історико-

генетичний, історико-типологічний, проблемно-хронологічний, біографічний. 
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РОЗДІЛ 2. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА БІЛОГВАРДІЙСЬКОГО РЕЖИМУ 

П. М. ВРАНГЕЛЯ У КРИМУ (КВІТЕНЬ-ЛИСТОПАД 1920 р.) 

 

2.1. Становлення врангелівського режиму в Криму та програма дій Уряду 

Півдня Росії 

Під час правління А. І. Денікіна на території ЗСПР поглибилась політична 

криза, яка поставила під загрозу існування білогвардійського руху. Восени 1919 р. 

загострення відносин між А. І. Денікіним та П. М. Врангелем стало відкритим. 

Причиною конфлікту стала «Московська директива» № 08878 від 3 червня 1919 р., 

де А. І. Денікін віддав наказ захопити Москву. З точки зору П. М. Врангеля таке 

рішення Головнокомандувача Добровольчої армії було передчасним. Натомість 

П. М. Врангель пропонував посилити Кавказьку Добровольчу армію на 

Царицинському напрямі та об’єднатись зі східним фронтом Руської армії під 

командуванням О. В. Колчака, що значно посилило б позиції білогвардійського руху 

[106, с. 268; 258, с. 9].  

Погіршенню стосунків між А. І. Денікіним та П. М. Врангелем також сприяли 

поразки на фронті: восени 1919 р. армія ЗСПР почала швидкими темпами відступати 

на південь у напрямку Ростова, а потім до Новоросійську, Чернівців та Одеси з 

подальшою евакуацією до Криму. П. М. Врангель визнавав, що евакуація з 

Новоросійська «перевершувала своїй жахливістю залишення Одеси» [106, с. 271]. 

О. О. фон Баумгартен вважав, що евакуація з Новоросійська та відступ 

білогвардійців до Криму збільшили недовіру до вищого командування: «Усе це 

створювало важку атмосферу і надії на утримання Криму було мало» [86, с. 99]. 

На адресу А. І. Денікіна постійно надходили телеграми від П. М. Врангеля з 

критикою урядового курсу. А. І. Денікін згадував: «Не проходило й дня, щоб від 

генерала Врангеля Ставка або я не отримували телеграм нервових, вимогливих, 

різких, часом образливих, таких, що мали на меті довести перевагу його 

стратегічних і тактичних планів, навмисну неувагу до його армії і провину нашу у 

затримках і невдачах його операцій….» [113, с. 58]. А. І. Денікін та інші генерали 
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(І. П. Романовський, В. Г. Науменко) вважали «абсолютно неприпустимим» «тон 

цих телеграм» [106, с. 104].  

В останні місяці правління А. І. Денікіна все більше військових розчарувались 

у боротьбі за відновлення монархії Романових. О. О. фон Баумгартен згадував: 

«Важкий відступ, що завершився Новоросійською катастрофою, відзначився на 

стані духу втомленої та змученої армії. З’явилась недовіра до вищого командування, 

була втрачена віра у своїх вождів і в успіх справи; все це створювало важку 

атмосферу і надій на утримання Криму було мало» [86, с. 99].  

Поразка військ ЗСПР на фронті та політична боротьба призвели до того, що 

білогвардійський рух втратив підтримку з боку уряду Великобританії. З початку 

1920 р. її уряд припиняє надавати фінансову та військову допомогу білогвардійцям 

та починає переговори з більшовицьким урядом [106, с. 281; 113. с. 432]. 

3 квітня 1920 р. Військова рада за головуванням генерала А. М. Драгомирова 

відмовилася обирати нового Головнокомандуючого ЗСПР та запропонувала 

А. І. Денікіну особисто призначити правонаступника: «Військова рада визнала 

неможливим вирішувати питання про наступника головкому, вважаючи це 

прецедентом виборного начальства і постановила просити Вас одноосібно вказати 

такого» [113, с. 447] Показово, що П. М. Врангель також вважав виборність нового 

Головнокомандуючого хибною ініціативою А. І. Денікіна [106, с. 277]. Сам 

А. І. Денікін передачу влади П. М. Врангелю у спогадах пояснював наступним 

чином: «Я вважав неможливим змінити своє рішення і ставити долю Півдня в 

залежність від тимчасових, мінливих, як мені здавалося, настроїв. Розбитий 

морально я жодного дня не можу залишатися у владі» [113, с. 448]. Неспроможність 

А. І. Денікіна виконувати свої обов’язки спонукала генералів об’єднатися навколо 

П. М. Врангеля. Тому Військова рада одноголосно обрала П. М. Врангеля на посаду 

Головнокомандуючого ЗСПР [113, с. 448, 106, с. 283]. Останнім своїм наказом 

№ 2899 від 4 квітня 1920 р. А. І. Денікін передав свою посаду 

Головнокомандуючого ЗСПР П. М. Врангелю. Новий Головнокомандуючий обіцяв 

підтримку армії та флоту, успішну організацію оборони Криму від можливого 
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вторгнення РСЧА та відмовлявся від будь-яких наступальних операцій проти неї за 

межами півострова.  

11 квітня 1920 р. у Криму встановився врангелівський режим, який влітку 

цього ж року під час наступу Руської армії розповсюдився у Південній Україні. У 

жовтні 1920 р. під натиском РСЧА Руська армія відступає до Криму.  

У період перших днів правління П. М. Врангеля радянська преса з метою 

деморалізації співчуваючих білогвардійцям опублікувала фейкову новину: «Вслед 

за Деникиным», у якій автор твердив, що П. М. Врангель: «з огляду на безнадійність 

становища залишив білу армію» та разом з родиною виїхав до Німеччини [73, 1920, 

№ 83, 20 квітня, с. 1].  

Сучасники по різному оцінювали нового Головнокомандувача. Один з 

засновників партії кадетів П. М. Долгоруков у 1920 р. перебував у Криму. Він 

характеризував П. М. Врангеля як всебічно розвинуту людину, яка могла «швидко 

орієнтуватися в незвичній для нього політичній обстановці і – недосвідчений, який 

зробив багато помилок політик – що був здатний еволюціонувати» [116, с. 144].  

Лідер конституційних демократів П. М. Мілюков, який на той час перебував у 

Франції, вважав, що П. М. Врангель зрозумів помилки А. І. Денікіна та переглянув 

політику попередника щодо аграрного питання та ставлення до лівих партій: «Вірні 

рішення все були лівими рішеннями, а Врангель був…кандидатом правих. З чисто 

воєнною рішучістю, він перед цими труднощами не зупинився. З ким завгодно і 

якими завгодно засобами тільки би добитись успіху» [139, с. 222].  

Інший конституційний демократ та дипломат В. О. Маклаков вважав, що 

Головнокомандувача приваблювала реформаторська активність лібералів більше, 

ніж бажання лідерів правих партій зберегти старі порядки [167, с. 240 –241].  

Професор Таврійського університету М. М. Алексєєв та дипломат 

В. О. Маклаков позитивно ставилися до стилю спілкування Головнокомандувача з 

різними людьми. Вони відмічали у П. М. Врангеля здатність до щирого спілкування 

з підлеглими, завдяки чому той, на їх думку, швидко завойовував довіру людей 

[84, с. 247, 167, с. 241]. В. О. Маклаков також відзначає, що П. М. Врангель здатен 

був приймати нестандартні рішення, міняти свої рішення через нові обставини 
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[167, с. 241]. За його оцінкою, Головнокомандувач був дуже колоритною людиною, 

яка робить нову справу новими для себе засобами, та ще не встигла у цій справі 

розчаруватися. Він писав про П. М. Врангеля, як про військового з надзвичайними 

здібностями, зі швидкістю у прийнятті рішень та натиском, доброю уявою, 

обережністю, сміливістю та рішучістю. Ці якості, на думку мемуариста, вселяли до 

нього велику довіру. За його спостереженнями П. М. Врангель хотів би займатися 

виключно військовою справою, але був змушений прийняти на себе роль 

політичного діяча. За оцінкою В. О. Маклакова П. М. Врангель міг швидко 

розбиратися у політичних та інших проблемах, свідомо користувався усіма засобами 

для досягнення поставленої мети [167, с. 239-241].  

Генерал-лейтенант Б. О. Штейфон також вважав, що новий 

Головнокомандувач розпочав реформи, в тому числі через внутрішню кризу Білого 

руху: «У кримський період діагноз хвороби було поставлено вірно і генерал 

Врангель повів свої війська шляхом Руської армії» [178, с. 131]. 

Між тим професор А. В. Болдир та голова 2-го кримського крайового уряду 

С. С. Крим, Б. П. Матюшенко дотримувалися протилежної точки зору. А. В. Болдир 

наголошував, що П. М. Врангель відкинув «демократизм» кінця 1919 – початку 1920 

років: «Всякі конституційні форми ген. Врангель відкидає у бік, громадськість він 

закликає до себе на службу в області господарства, але ділити свою владу або 

допускати участь у ній будь-кого він не збирається» [91, с. 216]. 

Голова 2-го кримського крайового уряду, конституційний-демократ 

С. С. Крим спочатку вважав П. М. Врангеля «людиною розумною, хоробрим 

офіцером, який не мав жодних політичних та громадянських горизонтів» 

[135, с. 186]. Але з часом він змінив своє ставлення до Головнокомандувача 

(вочевидь після персонального конфлікту), називаючи його неосвіченою людиною. 

С. С. Крим називав П. М. Врангеля «в цілій низці питань суцільним невігласом, 

внутрішньо грубим та дуже честолюбним» [135, с. 194]. 

Серед проукраїнських політиків, в тому числі прихильників УНР, вважалось, 

що Головнокомандувач мав низький рівень підтримки населення Криму, але 

водночас визнавалися незначні поступки в українському питанні. Наприклад, 

https://archive.org/stream/godinterventsii03marg/godinterventsii03marg_djvu.txt%5d.%20Є%20надруковане?%20Але
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Б. П. Матюшенко вважав, що П. М. Врангель не користувався великим авторитетом 

серед російських та українських політичних кіл: «Громадських діячів коло сього 

уряду майже не було: російська публіка виїхала, залишилося небагато української» 

[177, с. 519]. УПР підтримували колишні діячі Української держави (1918 р.): 

В. М. Леонтович, І. Г. Черниш та М. М. Ханенко, а також голова Крайової ради 

українців у Криму П. І. Горянський та секретар Українського комітету В. І. Гринь. 

Вони утворили Український комітет при уряді П. М. Врангеля [177, с. 519, 

125, с. 66], який ставив за мету встановлення дипломатичних відносин з УНР [125, 

с. 66]. 

22 квітня 1920 р. уряд було сформовано у такому складі: фінансовими 

питаннями в уряді займався позапартійний М. В. Бернацький; іноземними справами 

– у минулому член конституційно- демократичної партії П. Б. Струве, його 

помічником був князь Г. М. Трубецькой; торгівлею – А. І. Фенін, юстицією – 

М. М. Таганцев; внутрішніми справами – С. Д. Тверськой, міністерство 

землеробства очолював Г. В. Глінка [116, c. 145, 73, 1920, № 103, 16 травня, с. 3]. 

Пізніше призначено міністром торгівлі та промисловості - В. С. Налбандова; 

начальником військового управління - П. В. Нікольського, з червня 1920 р. 

Державним контролером став Н. В. Савич. Помічник П. М. Врангеля генерал 

П. М. Шатілов виконував обов’язки Головнокомандуючого за його відсутністю 

[56, арк. 23].  

Протягом свого існування склад уряду постійно змінювався. З серпня 1920 р. 

уряд був у такому складі: Голова штабу Руської армії генерал-майор П. М. Шатілов; 

Помічник Головнокомандуючого, голова уряду О. В. Кривошеїн; Тимчасово 

керуючий справами Ради при Головнокомандуючому А. Г. Сергієнко-Богокутський; 

міністр землеробства та землеустрою Г. В. Глінка; Голова Управління фінансів 

М. В. Бернацький; Голова Управління іноземних відносин П. Б. Струве; Тимчасово 

керуючий справами Військового управління В. П. Нікольський; Голова управління 

юстиції М. М. Таганцев; Голова політичної канцелярії Управління закордонних 

відносин Б. О. Татіщев; Керуючий справами головуючого Цивільним управлінням 

С. Д. Тверськой; Голова управління торгівлі і промисловості В. С. Налбандов; 
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Голова Управління забезпечення генерал-лейтенант П. Е. Вільчевський; військовий 

міністр В. Є. Вязьмітінов; Державний контролер Н. В. Савич. Головою відділу друку 

було призначено В. Г. Немировича-Данченка, потім цю посаду обіймав 

О. Ф. Аладьїн, а пізніше – Г. В. Вернадський. Головою особливого відділу Руської 

армії було призначено сенатора генерал-майора Є. К. Климовича [161, с 387, 76, 

1920, № 245 (395), 10 червня с. 1]. Таким чином за твердженням В. П. Федюка до 

складу уряду увійшли особи, що мали значний авторитет у білогвардійському русі 

та дореволюційній Росії: «Більшість членів кабінету були людьми добре відомими 

на ,,білому півдні”, а не рідко ще в дореволюційній Росії» [345, c. 489]. Українці не 

входили до складу уряду, але активно співпрацювали з ним [283, с. 155]. 

Склад УПР критикувався представниками української спільноти. Цікавим є 

свідчення керівника закордонного бюро «Українського Червоного Хреста» 

Б. П. Матюшенка. У листі до Є. Х. Чикаленка той наголошував на реакційності та 

безідейності нового уряду. Він вважав, що Уряд Півдня Росії не становить загрози 

для УНР, бо «ліві починання» П. М. Врангеля «роблять враження чорносотенних», 

основна маса урядовців працює заради «шматка хліба» [177, с. 522]. Це свідчило про 

неспроможність управлінців подолати проблеми, в т. ч. за браком часу. Між тим 

Т. Бикова у статті «Білогвардійський уряд в Криму» стверджує, що П. М. Врангель 

був єдиним лідером Білого руху, який мав чітку політичну програму [195, с. 9]. 

З 5 червня 1920 р. Уряд Півдня Росії очолив позапартійний О. В. Кривошеїн, 

який обіймав посаду міністра землеробства в уряді П. А. Столипіна [68, 1920, № 

181, 13 серпня, с. 3]. П. М. Врангель вважав О. В. Кривошеїна видатним 

адміністратором, якій зумів вдало підібрати кадри до своєї команди [106 с. 320].  

О. В. Кривошеїн наголошував на необхідності наведення ладу на 

підконтрольній території, а саме: позбавитись корупції, антисемітизму, впровадити 

земельний закон, спинити падіння економіки. За свідченням В. В. Шульгина, 

прем’єр-міністр любив повторювати: «Необхідно „вилікуватись самому”» [179, с. 

216]. На нашу думку О. В. Кривошеїн однією фразою влучно охарактеризував 

внутрішнє становище на підконтрольній урядові території. Він вважав недоцільним 

розширення території без проведення внутрішніх реформ. Основною перешкодою у 
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реалізації реформ О. В. Кривошеїн вважав війну та неправильне «співвідношення 

бюджетів військового та цивільного» [179, с. 217]. «Якщо б не війни…у нас кінці з 

кінцями сходились би», – наголошував прем’єр-міністр [179 с. 217].  

Сучасники досить схвально оцінювали роботу помічника 

Головнокомандувача, але разом з цим відзначали і певні недоліки у роботі 

чиновника. Детальна оцінка роботи О. В. Кривошеїна міститься у спогадах 

П. М. Долгорукова, професора М. М. Алексєєва, колишнього голови відділу друку 

при уряді П. М. Врангеля В. Г. Немировича-Данченка, листі В. О. Маклакова до 

Б. А. Бахметьєва від 21 жовтня 1920 р. тощо.  

П. М. Долгоруков характеризував О. В. Кривошеїна «як не вузькопартійного 

спокійного та досвідченого бюрократа, що був добрим помічником 

П. М. Врангелю» [116, c. 144]. В той же час мемуарист докоряє прем’єр-міністрові, 

що той покинув Крим без попередження членів уряду. П. М. Долгоруков зазначив, 

що про від’їзд О. В. Кривошеїна урядовці дізнались лише з преси [116, c. 144]. 

Професор М. М. Алексєєв також характеризував О. В. Кривошеїна як 

досвідченого адміністратора [84, с. 245]. За його свідченням політичні кола Криму 

покладали на О. В. Кривошеїна великі надії як на реформатора, оскільки у свій час 

він брав активну участь у проведенні аграрної реформи на посаді 

головноуправляючого землеустроєм і землеробством в уряді П. А. Столипіна. На 

думку М. М. Алексєєва своїми непопулярними рішеннями О. В. Кривошеїн втратив 

підтримку населення [84, с. 246].  

Подібні оцінки роботи О. В. Кривошеїна на посту прем’єр-міністра міститься 

у листах колишнього посла Тимчасового уряду у Франції В. О. Маклакова. На його 

думку О. В. Кривошеїн добре усвідомлював необхідність зміни політичного курсу, 

але, на відміну від П. М. Врангеля, не зміг засвоїти нові принципи управління. Тому, 

за оцінкою В. О. Маклакова, О. В. Кривошеїн приніс багато розчарувань своїм 

прихильникам, в тому числі і за затримку у реалізації нових програм УПР. Так, на 

відміну від П. М. Врангеля, для якого проведення аграрної реформи було 

першочерговим завданням, О. В. Кривошеїн вважав її економічно шкідливою, 

оскільки реформа могла знизити рівень виробництва сільськогосподарської 
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продукції. Не погоджуючись з розробленою аграрною реформою, О. В. Кривошеїн 

все ж таки впроваджував її, бо боявся звинувачення у саботажі [167, с. 241–242]. 

О. В. Кривошеїну було зручніше спиратися на старих чиновників, які 

скомпрометували себе. В. О. Маклаков оцінює урядову програму як компромісну та 

спрямовану лише на заспокоєння певних верств населення: селян, робітників, 

чиновників тощо. В. О. Маклаков порівнює цей метод правління з роботою доктора, 

який дає ліки по мірі розвитку хвороби [167, с. 243].  

Колишній голова відділу друку при уряді П. М. Врангеля В. Г. Немирович-

Данченко високо цінував управлінські здібності О. В. Кривошеїна: 

«О. В. Кривошеїн безсумнівно належить до числа найбільш великих фігур минулої 

епохи. Покликаний П. А. Столипіним в бурхливу пору першої російської смути до 

співпраці, О. В. Кривошеїн назавжди пов’язав своє ім’я з землевпорядною 

реформою останнього царювання. Обізнані особи пояснювали його успіхи умінням 

вибирати собі помічників» [144, с. 20]. Водночас В. Г. Немирович-Данченко цілком 

схвально ставився до роботи уряду. Однак можна припустити, що ці оцінки були 

зроблені до виникнення конфлікту з П. М. Врангелем через антисемітські публікації. 

Розроблені П. М. Врангелем у травні – червні 1920 р. основні завдання 

внутрішньої політики уряду викладені в його спогадах. У першу чергу 

Головнокомандувач хотів встановити правопорядок, подолати дефіцит товарів 

народного вжитку, ліквідувати заборгованість уряду перед населенням за 

реквізоване майно і таким чином подолати невдоволеність населення політикою 

його попередника [258, с. 9]. Для цього Головнокомандувач планував: «Забезпечити 

населенню порядок і поліпшити його економічне становище. Необхідно прийняти 

найбільш термінові заходи, щоб налагодити цивільне управління в тилу, ввести 

волосні земства, забезпечити населення найбільш необхідними товарами – вугіллям, 

залізом, землеробськими знаряддями, мануфактурою, взуттям, усунути затримки у 

сплаті грошей за реквізійними квитанціями, полегшити селянам підводну 

повинність» [105, с. 520; 234, с. 23]. 

Першочергово П. М. Врангель змінив систему управління ЗСПР. За підтримки 

Урядового сенату, Головнокомандувач розпочав поетапну централізацію влади. На 
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першому етапі Урядовий сенат видав наказ від 4 квітня 1920 р., в якому 

П. М. Врангелю «відтепер належить вся повнота влади військової і цивільної, без 

всяких обмежень» [291, с. 127; 71, 1920. №113, 6 травня, с. 2. ]. Після цього 

П. М. Врангель проголосив у наказі № 2925 від 11 квітня 1920 р. про перехід усієї 

повноти військової та цивільної влади у Криму до нього: «Оголошую положення 

про управління областями, займаними збройними силами на Півдні Росії. Правитель 

і Головнокомандувач збройними силами на Півдні Росії обіймає всю повноту 

військової та цивільної влади без усяких обмежень. Землі козачих військ незалежні 

відносно самоврядування, однак з повним підпорядкуванням козачих збройних сил 

Головнокомандуючому» [106, с. 305–306; 291, с. 127–140]. Безпосередньо при 

Головнокомандуючому створювалася рада. До її складу входили: помічник 

Головнокомандувача, начальник його штабу, начальник військового управління, 

начальник морського управління (він же командувач флотом), державний 

контролер, начальник цивільного управління, що відає: внутрішніми справами, 

землеробством та землеустроєм, юстицією і народною освітою, начальник 

господарського управління, що відає: фінансами, продовольством, торгівлею, 

промисловістю і шляхами сполучення; начальник управління закордонних зносин. 

Рада мала характер дорадчого та виконавчого органу влади [106, с. 322].  

П. М. Врангель виклав таку концепцію реформи ЗСПР: 

1. Відмова від популізму: «Трирічна анархія, неодноразова зміна влади, з яких 

кожна проголошувала програми з метою повести за собою симпатії населення 

спокусливими обіцянками, виконати які фізично не могла ніяка влада, настільки 

ускладнили цілий ряд галузей промислово-економічного життя, що вирішити це 

відразу немає ніякої можливості. Прикладом може бути хоча б земельне питання. Я 

прагну до того, щоб вирішити найбільш назрілі питання, не перевищуючи межі 

фактичної можливості» [106, с. 321]. 

2. Відновлення правопорядку [106, с. 321]. 

3. Вирішення земельного питання та соціальний захист робітників: «Мною 

заплановано цілий ряд заходів, щоб найбільшу кількість землі могло б бути 

використане на правах приватної власності тими, хто в цю землю вклав свою працю. 
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Дрібному селянину-власнику належить сільськогосподарське майбутнє Росії, велике 

землеволодіння віджило свій вік» [106, с. 321].  

4. «Поліпшення матеріального добробуту робітників і задоволення їх 

професійних потреб є однією з моїх найголовніших турбот» [106, с. 321].  

Усі вище окреслені реформи планувалося впроваджувати за підтримки у 

першу чергу промисловців та банкірів Криму. Для цього П. М. Врангель скликав 16 

вересня 1920 р. у Севастополі фінансово-економічну нараду для розробки основних 

засад внутрішньої політики ЗСПР. До її складу включили найкомпетентніших та 

найвпливовіших промисловців та банкірів. Серед запрошених були колишні члени 

Тимчасового уряду: О. І. Коновалов, С. П. Третьяков, голова правління Азовcько-

Донського банку Б. А. Каменка, голова правління Міжнародного банку 

О. І. Вишнеградський та дійсний таємний радник В. М. Коковцов 

[76, 1920, № 319, 19 вересня, с. 2; 76, 1920, №326, 30 вересня, с. 1]. У прийнятій 

резолюції пропонувалося фінансувати армію за рахунок закордонних кредитів та 

передбачалося повернення до вільних ринкових відносин лише після покращення 

економічної ситуації на півострові [76, 1920, № 345, 23 жовтня, с. 2]. Враховуючи, 

те, що нарада відбулась восени, уряд фізично не встиг виконати постанови. Тому 

результативність виконання постанов була низькою.  

Про щирість викладених П. М. Врангелем намірів здійснити вказані реформи 

свідчить остаточна програма уряду, яка була сформульована у наказі №179 від 12 

жовтня 1920 р. У ньому Головнокомандувач Руської армії заявив про продовження 

реформ державного апарату, правоохоронної системи. Перш за все ним планувалося 

зменшити злочинність, об’єднати усі антибільшовицькі сили, визначитися з 

подальшим конституційним устроєм Росії. У цьому наказі №179 П. М. Врангель 

заявив про незворотність у виконанні запланованого курсу реформ: «Програму свою 

я оголосив і від проведення її я не відступлю» [3, арк. 1]. На його думку, 

найголовніша проблема білогвардійського уряду полягала у тому, що «стратегія 

була принесена в жертву політиці, а політика нікуди не годилася» [3, арк. 1]. Для 

реалізації своєї програми П. М. Врангель пропонував представникам різних 
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політичних сил об’єднатися, підкреслюючи: «Партійне і політичне забарвлення їх 

для мене байдуже» [3, арк. 1].  

Російський дослідник О. В. Дашин твердив, що УПР вів активну роботу по 

реформуванню Криму та наголошував на тому, що П. М. Врангелю вдалось 

організувати ефективну роботу уряду з залученням до нього представників від усіх 

верств суспільства: «Діяльність уряду генерала Врангеля: відрізнялася 

конструктивним, діловим характером, зосереджених на потребах армії і тилу. З 

квітня по листопад відбулося 54 засідання Ради, головували на яких П. М. Врангель, 

А. В. Кривошеїн; запрошувалися в міру необхідності промисловці, банкіри, 

відповідальні цивільні і духовні особи, воєначальники» [234, с. 38--39].  

На нашу думку, уряд так і не зміг побудувати дієву систему управління. Для 

економії державних коштів О. В. Кривошеїним було ініційоване скорочення 

державного апарату, але воно не спинило подальше зростання кількості державних 

чиновників. Провал адміністративної реформи визнавав навіть сам П. М. Врангель. 

Головнокомандувачу було властиво звинувачувати своїх підлеглих у невдалій 

реформі. Він твердив: «Після смерті горезвісного замісць Освагу на території 

Збройних сил Півдня Росії «утворився цілий ряд вигодуваних урядом органів „Прес-

бюро”, „Редагот”, Інфогот”, „Осогот, „Політвідділ” та ін. Всі ці органи коштували 

величезних грошей і, поповнені колишніми співробітниками Освагу, вели майже 

безвідповідальну і явно шкідливу роботу» [106, с. 300].  

Доволі жорстка критика адміністративної політики зустрічається у спогадах 

О. О. Ланге (псевдонім О. О. Валентинов), М. М. Алексєєва, Г. М. Раковського. Так, 

наприклад, О. О. Ланге відзначив, що ліквідований ОСВАГ почали заміщувати 

новоутворені структури. У своїх спогадах він повністю повторив позицію 

Головнокомандувача: «Замість одного „Освагу” розплодилося чи не дюжина 

маленьких „осважнят”, що представляли в переважній більшості випадків погану 

карикатуру на свого родоначальника» [156, с. 337; 106, с. 300]. 

Г. М. Раковський також дуже жорстко розкритикував систему 

адміністративного управління: «Що стосується організації адміністративного 

управління то після Денікіна становище не покращилося, а погіршилося. Як Крим, 
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так і Північна Таврія були затоплені нечистотами старої царської адміністрації. В 

цьому відношенні спостерігалася картина повної реставрації» [155, с. 84]. За 

спостереженнями М. М. Алексєєва П. М. Врангель усунувся від вирішення 

проблеми та в основному займався справами армії, перекладаючи цивільні справи на 

прем’єр-міністра: «Немає часу… Їду на фронт, усе передав Олександру 

Васильовичу» [84, с. 248]. Цивільне управління він повністю передав підлеглим 

йому чиновникам.  

В. О. Маклаков критикував уряд за відсутність системного підходу у 

реалізації реформ. 

Водночас УПР сприяв відновленню та створенню органів місцевого 

самоврядування, зокрема їм надавалися грошові позики тощо. Так, наприклад, у 

спогадах П. М. Врангеля згадується надання позики Мелітопольській земській 

управі у розмірі 12 млн карбованців [105. с. 518]. У газеті «Таврический голос» 

наводиться приклад позики (70 млн карбованців) Таврійському губернському 

земству [76, 1920, № 322, 24 вересня, с. 1]. 

Важливою складовою діяльності УПР було визначення подальшого розвитку, 

форми державного устрою. Це спричинило дискусії серед представників 

білогвардійських так і українських політичних еліт.  

П. М. Врангель публічно підтримував відродження монархії як 

конституційної [75, 1920, № 129, 26 жовтня, с. 1]. Але ця думка суперечить 

опублікованому наказу П. М. Врангеля від 20 травня 1920 р. за № 3226, в якому 

населенню Росії надавалось право на визначення державного устрою: «Народу – 

земля та воля в улаштуванні держави» [106, с. 353]. Лише після перемоги, за 

задумом Головнокомандуючого, шляхом волевиявлення мала бути визначена 

політична система країни: «Для мене немає ні монархістів, ні республіканців, а є 

лише люди знання і праці», – зазначав П. М. Врангель [106, с. 322].  

Публічні заяви П. М. Врангеля та його найближчого оточення часто мали 

ситуативний характер, а отже не були остаточними політичними рішеннями 

правлячої верхівки. В цьому ракурсі ми підтримуємо думку Т. Б. Бикової: «На 

відміну від вже усталеного правила білих не визначати наперед, яким буде 
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майбутній державний устрою країни, П.Врангель відстоював ідею „тактичного 

федералізму”» [195, с. 10]. 

У бесіді з журналістом «Великой России» М. М. Чебишевим П. М. Врангель 

заявив, що він не є прихильником монархії. Тому майбутній державний лад 

пропонував визначити шляхом всенародного волевиявлення: «Господар – це сам 

російський народ. Як він захоче, так і повинна будуватись країна. Якщо він побажає 

мати монарха, Росія буде монархією. Якщо він визнає корисною для себе республіку 

– республіка» [105, с. 526]. Водночас у приватній бесіді з єпископом Веніаміном 

(І. П. Федченковим) П. М. Врангель виступив проти відновлення монархії 

Романових: «Росія – це не вотчина Романових» [97]. Український історик 

В. О. Крупина вважає, що П. М. Врангель намагався відтермінувати вирішення 

питань, пов’язаних з державним устроєм: «Прагматичний підхід П. Врангеля до 

засад внутрішньої політики призвів до відходу в сфері внутрішньої політики від 

принципу ,,невизначення наперед” шляхів розв’язання деяких державних питань» 

[280, с. 15]. 

В українській пресі того періоду погляди П. М. Врангеля характеризувалися 

часто як монархічні, що формувались під впливом консервативного офіцерства. 

Наприклад в україномовній газеті «Свобода», яка видавалася у США (м. Джерсі-

сіті) 26 жовтня 1920 р. стверджувалося, що Головнокомандувач не сповідує 

монархічні погляди, але зазначалося, що той «оточений офіцерами колишньої 

царської армії, котрі звісні з того, що хочуть відбудови царської імперії і котрі 

проповідують цю справу на території, зайнятій П. М. Врангелем від більшовиків» 

[75, 1920, № 129, 26 жовтня, с. 1]. Такої ж думки щодо оточення 

Головнокомандувача дотримувався й посол УНР у Німеччині 1919–1920 рр. 

М. М. Порш у листі до українського суспільного діяча Є. Х. Чикаленка [75, 1920, 

№ 129, 26 жовтня, с. 1; 177, с. 505]. На відродження монархії також сподівалось і 

вище духовенство [97; 104].  

Колишній конституційний демократ В. О. Маклаков також вважав, що УПР є 

продовжувачем політичного курсу попередніх загальноросійських урядів. Він 

визнавав, що суперечності між владою та суспільством, які виникли у революційну 
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добу не були подолані: «Незважаючи на нові часи у нас застосовують старі методи 

управління; …старі методи оцінки і критики. У нас є ряд шаблонів. Ми звикли, що 

уряд реакційний, а суспільство ліберально; що боротьба йде на цій платформі; що 

чиновник відстоює свої привілеї тощо» [3, арк. 4].  

Такі різні оцінки політичних поглядів П. М. Врангеля пояснив військовий 

кореспондент Г. М. Раковський, який відзначав значну політичну гнучкість 

Головнокомандувача: «З федералістами Врангель хотів здаватися федералістом. 

Централісту він говорив про „єдину, неподільну”. Монархісту – про царя і 

республіканцеві про республіку» [155, с. 32]. Також такі оцінки могли бути 

наслідком необізнаності громадськості у внутрішніх справах врангелівського 

режиму. 

П. М. Врангель намагався заручитися підтримкою усіх верств населення. У 

бесіді з В. В. Шульгіним Головнокомандувач визнавав: «Я чудово розумію, що без 

допомоги …населення нічого не зробити… Політику завоювання Росії треба 

полишити…Треба на когось опертися … Не у сенсі демагогії якої-небудь, а для того 

щоб мати перед усім, запас людської сили, з якої можна черпати; якщо я 

розкидаюсь, у мене не вистачить…того, що в мене зараз є, може не вистачити на 

утримання великої території … Для того щоб її утримати необхідно брати тут же на 

місці людей та хліб…» [179, с. 212].  

П. М. Врангель співробітничав з представниками усіх російських політичних 

сил, що були представлені у Криму. Так, у команді П. М. Врангеля працювали як 

соціаліст П. Б. Струве, який домігся фактичного визнання уряду Півдня Росії 

Францією, так і монархіст єпископ Веніамін (І. П. Федченков). Таким чином 

П. М. Врангель прагнув припинити ворожнечу серед політичних сил та укріпити 

свою владу. Але у джерелах практично не згадуються факти, що підтверджують 

участь українців та татар у роботі уряду.  

Пояснюючи своє рішення про об’єднання влади у своїх руках у квітні 1920 

р., П. М. Врангель у спогадах зазначив: «Ми в обложеній фортеці, і лише єдина 

тверда влада зможе врятувати становище. Треба побити ворога перш за все, зараз не 

має місця партійній боротьбі» [106, с. 305-306, 322].  
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Дослідник А. В. Іванець відзначив послаблення дипломатичних відносин між 

режимом П. М. Врангеля та УНР: «На початковому етапі діяльності П. Врангеля в 

якості Головнокомандувача Російською армією і Правителя складалися умови для 

співпраці білих з керівництвом УНР і навіть розпочалися перші контакти сторін. 

Проте події на протибільшовицьких фронтах у червні 1920 р. для керівників 

врангелівського режиму ніби відсунули потребу в них, зробили її буцімто не 

нагальною» [251, с.101] 

Важливою для донесення урядової програми була пропаганда. 

П. М. Врангель розумів важливість «відомої психологічної підготовки», але, на його 

думку, пропаганда була недієвою, бо в умовах агресивної агітації з боку більшовиків 

«ніхто словам не вірить» [179, с. 212]. Тому він ставив за мету шляхом реформ 

покращити життя у Криму і привернути до себе прихильність населення: «Ось у вас 

там комунізм, тобто голод та надзвичайка, а тут іде земельна реформа, 

впроваджується волосне земство, наводиться лад і можлива воля… Ніхто тебе не 

душить, ніхто не мучить – живи, як жилось» [179, с. 212: 80, 1920, аugust 22].  

На думку П. М. Врангеля для здійснення реформ необхідний певний строк, 

після чого стане можливим поступове розширення територій, укріплення на 

відвойованих територіях, що стануть «джерелом нашої сили, а не слабкості» 

[179, с. 212, 213]. За оцінкою Г. В. Вернадського, П. М. Врангелю та 

О. В. Кривошеїну завдяки реформаторській політиці вдалось здобути авторитет 

серед населення Криму, але підтримка врангелівського режиму була меншою ніж 

уряду А. І. Денікіна у 1919 р.: «Енергійна політика Врангеля і Кривошеїна внесла 

якусь упевненість в настрої населення, але такого ентузіазму, як в розпал 

переможного наступу Добровольчої армії в 1919 році вже бути не могло» 

[192, с. 236].  

Водночас В. К. Залеський у статті «Нельзя молчать», опублікованій у №95 у 

проурядовій газеті «Военный голос», звинуватив уряд П. М. Врангеля у пасивності, 

бюрократизмі та небажанні роз’яснювати урядову політику: «Невже ми повинні 

чекати і дивитися байдуже на роботу більшовиків, які бентежать населення своєю 

пропагандою, своєю неправдою й фальсифікаціями» [2, арк. 9]. Він намагався 
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донести до П. М. Врангеля важливість пропагандистської роботи, бо, на його думку, 

перемоги більшовиків були «побудовані на пропаганді» [2, арк. 9 зв.]. Також 

В. К. Залеський радив зробити агітацію більш зрозумілою для населення: 

«Пропаганда повинна бути не з бюрократичних канцелярій або професорських 

кабінетів, потрібне живе слово, живі люди, які зможуть „піднятися над розумінням 

старих бюрократичних прийомів та перейти до живої роботи”» [2, арк. 9 зв.].  

Д. Маслов, навпаки, наголошував, що білогвардійський режим проводив 

активну пропагандистську роботу [83, с. 173]. В. Є. Павлов відзначав, що уряд 

П. М. Врангеля мав значну групу агітаторів для роз’яснення наказів 

Головнокомандувача цивільному населенню та військовим [136, с. 247]. Але він 

звертав увагу на низьку якість агітаційної роботи, бо для її проведення призначали 

«позаштатних штаб-офіцерів, далеких від розуміння глибокої важливості справи для 

„військ і населення”» [136, с. 247] Організація агітаційної роботи серед населення 

Криму була покладена на члена першої державної думи О. Ф. Аладьїна, який сам 

активно виступав з політичними промовами [76, 1920, № 241, с. 2]. 

Автор статті «Цена крови», опублікованої у номері 246 «Таврического 

голоса» від 20 червня 1920 р., В. Є. Татаринов вважав помилковим припинення 

агітаційної роботи: «Більшовики прекрасно розуміють усю важливість агітації в 

громадянській війні. Більшовики налагодили розповсюдження прорадянської 

літератури на зайнятих РСЧА територіях, у той час як Уряд Півдня Росії 

недостатньо фінансував видавництво агітаційних матеріалів і як наслідок 

подорожчала преса. Населення та армія погано забезпечувались газетами, у той час 

як РСЧА та цивільне населення УСРР та РСФРР рясно забезпечувалося всякими 

„Красными воинами”, „Правдами”, „Известиями” усіх видів» [76, 1920 № 246, 20 

червня, с. 1]. 

Отже, прийшовши до влади 11 квітня 1920 р. П. М. Врангель об’єднує усю 

владу в своїх руках та розпочинає діяльність з оновлення Білого руху. Ним було 

сформовано уряд, у складі якого були представники дореволюційних політичних 

еліт на чолі з О. В. Кривошеїним. Уряд виконував виключно дорадчу функцію, 

левову долю документів підписував особисто П. М. Врангель, хоча зустрічаються 
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поодинокі документи з особистими підписами О. В. Кривошеїна та інших членів 

уряду. Українські політики не входили до складу уряду, але приймали активну 

участь у вирішенні т. зв. українського питання. З квітня до листопада 1920 р. 

відбулись значні зміни в програмі уряду. Урядовці займалися розробкою різних 

реформ. Особлива увага надавалась проведенню земельної реформи та відновленню 

транспортної інфраструктури Кримського півострова. П. М. Врангель відмовився 

від ідей відродити монархію.  

 

2.2. Соціально-економічна ситуація в Криму та спроби Уряду Півдня Росії 

подолати кризу 

Після евакуації ЗСПР та цивільного населення з Новоросійська та Одеси у 

березні 1920 р, у Криму опинилися: державні органи влади колишньої Російської 

імперії, тилові заклади ЗСПР, табори військовополонених, військові навчальні 

заклади, штаби, навчальні заклади тощо. За підрахунками Г. М. Раковського 

загальна кількість людей, що була евакуйована до Криму, складала близько 

300 тисяч осіб, з них на фронті перебувало 50 тисяч, у військових таборах – 80 тисяч 

та біля 30 тисяч поранених [155, с. 155]. Але за твердженням українського 

дослідника Є. В. Анкудінова, загальна кількість людей «не враховуючи армії, 

нараховувалась в 1920 р. в Криму до 500 тис. чоловік. До цього слід додати Збройні 

Сили Півдня Росії, де на забезпеченні перебувало біля 150 тис. чоловік. З них 

бойовий склад не перевищував 25 тис.» [189, с. 43].  

Надмірна кількість людей у Криму призвела до швидкого знецінення валюти. 

З приводу цього російський історик С. В. Карпенко пише: «Евакуація залишків 

ЗСПР та біженців з Криму привела до того, що півострів у прямому сенсі був 

заводнений паперовими грошовими знаками» [283, с. 88]. Ситуацію також 

погіршувала бездіяльність чиновників [283, с. 88]. С. В. Карпенко відзначає, що до 

квітня карбованець у порівнянні з довоєнним періодом знецінився у 300 разів та 

продовжував знецінюватись увесь період правління П. М. Врангеля у Криму. 

Інфляція сприяла виникненню напруги та знижувала довіру населення до 
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економічного курсу уряду. Цікаве звернення селян Північної Таврії опубліковане у 

статті «Ген. Врангель и крестьяне» у номері №248 «Таврического голоса» за 23 

червня 1920 р. Через знецінення валюти УПР у порівнянні з радянським 

карбованцем, селяни, в яких вочевидь зберігся радянський карбованець, просили 

П. М. Врангеля дозволити використовувати його як валюту для фінансових 

операцій. Але Головнокомандувач відмовився від цього кроку, оскільки, на його 

думку, радянські карбованці «нічім не забезпечені» [76, 1920, № 248, 23 червня, с. 

1]. 

Тогочасне становище у Криму Є. В. Анкудінов влучно охарактеризував 

фразою: «Крим потребував всього» [189, с. 124]. Переважна більшість сучасників 

характеризувала стан економіки Криму як незадовільний. Дуже показовими є оцінки 

Я. І. Шафіра та Б. Пиліна промислового виробництва у Криму. Я. І. Шафір 

наголошував, що однією з проблем промислового виробництва у Криму став певний 

дефіцит кваліфікованих робітників.  

Власники машинобудівного заводу Лангемана у Cарабузі, визнавали нестачу 

робочої сили (з 300 осіб, які працювали до громадянської війни на заводі 

залишилось 22) та металу. На фабриці тютюнових виробів Месаксуді відбулось 

падіння виробництва (з 7000 пудів тютюну фабрика виробляла лише 1200–1700 

пудів у місяць). Також на тютюновій фабриці не вистачало палива та листового 

тютюну [83, с. 101, 102]. Б. Пилін відмічав брак сировини і для тютюнової фабрики 

Стамболі у Феодосії [120, с. 439]. 

У спогадах Я. І. Шафіра наводяться факти реквізиції Донським корпусом для 

потреб фронту декількох заводів: сільськогосподарських машин та знарядь 

Мільруда в Євпаторії та «Кримське машинобудування» у Сімферополі [83, с. 102]. 

Станом на 1920 рік, за даними журналіста, у Криму діяло 25–30 шкіряних заводів, 

потужності яких дозволяли обробляти 100 тис. шкір на місяць. Також у Криму діяли 

металургійні підприємства та судноремонтний завод у м. Севастополь. Я. І. Шафір 

відзначав, що уряд у шкіряну промисловість субсидував 200 млн крб., але це не дало 

бажаного результату: з запланованої кількості 9 тис. шкір було вироблено лише 2 

тис. на місяць [83, с. 102]. Також за даними Я. І. Шафіра відбулось значне зниження 
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й солевидобування [83, с. 103]. Проблемою уряду була значна залежність від країн 

Антанти, які навіть створювали посередницькі організації для зовнішнього 

управління економікою Криму. Ця думка дуже добре прослідковується у спогадах 

В. М. Іваніса, Г. М. Раковського та у дослідженні радянського історика 

Б. М. Вольфсона.  

Значною проблемою для врангелівського режиму була його залежність від 

європейських країн. Уряд Півдня Росії залежав від Російсько-французького 

товариства для експлуатації Південної Росії і Криму, до складу якого входили 

французькі та руські бізнесові кола. Також урядові надавали підтримку й 

представники Російського фінансово-промислового союзу. В. М. Іваніс писав про 

надання великих позик уряду Російським фінансово-промисловим союзом. За 

підрахунками його голови Н. Х. Денісова, врангелівський уряд отримав 

матеріальної допомоги на 5 млн франків, у тому числі й з особистих коштів члену 

союзу [49, с. 72].  

Також за угодою між французьким та врангелівським урядами, останній 

визнав усі боргові зобов’язання Росії, конвертувавши їх у нову 6½% позику до 35 

років. Виплата процентів та щорічне погашення боргу гарантувалося переданням 

Франції у користування усіх залізниць європейської частини Росії. Франція 

отримувала право збирати торгові та митні збори в усіх портах Чорного та 

Азовського морів. Цей документ надавав права Франції на використання ресурсів 

Таврійської, Херсонської, Миколаївської, Одеської губерній та інших територій, які 

перебували під контролем врангелівського режиму. Також Франція отримувала 

частину зерна, три чверті нафти та бензину [79, 1920, №1, 30 august, p.1]. 

Г. М. Раковський надав негативну оцінку цієї угоди: «За цим проектом уся південна 

Росія в прямому сенсі перетворювалась на французьку колонію» [155, с. 95]. 

За твердженням радянського історика Б. М. Вольфсона, Франція брала на 

себе зобов’язання щодо відновлення роботи російських збройних заводів. Також 

планувалося укласти оборонний союз між Францією та Росією на 20 років. 

Спеціальні представники французького уряду при міністерствах фінансів, торгівлі й 

промисловості мали контролювати виконання договору [218, с. 22–23]. Також були 
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укладені договори з приватними фірмами Нобеля та Ротшильда, які зобов’язувались 

поставляти до Криму нафту та гас в обмін на жито [218, с. 23]. 

Врангелівський уряд намагався за будь яку ціну подолати економічну кризу. 

П. Б. Струве у публікації «П. Б. Струве и В. А. Маклаков о положении в Крыму», 

опублікованій у газеті «Южные ведомости» від 6 листопада 1920 р., зазначав: 

«Становище в Криму... ускладнюється важкими економічними умовами. Уряд 

вживає всіх заходів для того, щоб полегшити ці труднощі. У цьому сенсі серйозне 

значення може надати встановлений нині товарообмін між Кримом і Західною 

Європою» [3, арк. 4]. 

Основним засобом наповнення скарбниці для уряду стала торгівля житом, 

вивезеним з Північної Таврії. Головнокомандуючий Руської армії згадував: 

«Маленька територія не могла утримувати армію. Хліб в незначній кількості і 

частково сіль могли бути єдиними предметами вивозу» [106, с. 371]. 

П. М. Врангель вимагав більш рішучих негайних дій у забезпеченні 

населення продовольством, якого у кращому випадку вистачало лише на дев’ять 

місяців [106, с. 299]. За його вимогою уряд запровадив жорсткі заходи з економії 

продовольства: «Увесь експорт хлібу регламентувався, жодний пуд хліба не міг 

бути вивезений за кордон, без спеціального дозволу, пов’язаного зі внеском у казну 

відомої кількості іноземної валюти та обов’язковим ввозом тих чи інших предметів, 

необхідних населенню або армії» [156, с. 396; 27, арк. 56].  

Між тим В. С. Налбандов намагався довести П. М. Врангелю та 

О. В Кривошеїну, іншим членам уряду, що на початок 1919 р.– кінець 1920 р. в 

Туреччині експорт продовольства з Криму спричинив різке падіння цін. Водночас 

зросли ціни у Криму. Тому за ініціативою В. С. Налбандова 1 липня 1920 р. було 

прийнято закон, який обмежував вивіз зерна з Криму, що дозволило фінансувати 

потреби армії без допомоги союзників. За новим законом 80 % зібраного 

контрагентом зерна поступало уряду і 20 % – підприємцям. 27 липня 1920 р. було 

укладено перший договір на постачання зерна. У серпні 1920 р. уряд мав 21 договір 

загальною кількістю 6 млн 128 тис. пудів зерна. За підрахунками В. С. Налбандова 

на кінець серпня з кримських портів вивезено 5-ма пароплавами 330 тис. пудів 
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ячменю, підготовлено до відправки ще 650 тис. пудів [76, 1920, № 315, 15 вересня, с. 

1]. Тепер торгівля зерном контролювалось урядом. З Криму було вивезено 1 млн 302 

пуди за перший місяць дії закону (липень 1920 р.), за серпень 1920 р. – 5 млн пудів 

та ще 1 млн на початок вересня цього ж року.  

В. С. Налбандовим у публікації «Экспорт фруктов» у газеті «Таврический 

голос» від 18 вересня 1920 р. сформульовані умови експорту фруктів за кордон: 1) 

виплата валютного відрахування до казни в обсязі 20 % від прибутку. 2) 

обов’язковий ввіз до Криму товарів першої необхідності на суму, що залишилась 

після виплати валютного відрахування до державної скарбниці [76, 1920, № 318, 18 

вересня, с. 2].  

Основну частину валюти за продаж збіжжя за кордон у першу чергу було 

використано на потреби уряду. Левова частина цих коштів йшла на фінасування 

армії, місцевого самоуправління та соціальні програми. У торгівлі брали участь 

приватні торгівельні компанії та кооперативи. Тому справедливою вважаємо оцінку 

голови Центральної ради засновників Селянського союзу В. Уланова. На його 

переконання саме організований урядом вивіз збіжжя за кордон збільшив вивід з 

держави грошей на користь посередників [59, арк. 2]. 

Восени 1920 р. у Криму було проведено економічну нараду з провідними 

фахівцями, що перебували в еміграції (П. Л. Барк, П. П. Рябушинський, В. Й. Гурко, 

О. І. Вишнеградський, Н. Х. Денісов, А. І. Камінка, П. О. Буришкін та ін.). Під час 

засідання ними було розкритикована політика міністра фінансів М. В. Бернацького з 

девальвації карбованця шляхом емісії [155, с. 156]. Позиція ж самого 

М. В. Бернацького стосовно цього питання викладена у спогадах дипломата 

Г. М. Михайловського: «Бернацький з усмішкою фахівця над профаном почав 

запевнювати мене, що золото при справжній складності системи грошового обігу у 

поєднанні з загальною світовою економічною кон’юнктурою не мають ніякого 

значення і інфляція взагалі не є недоліком сьогоденної фінансової системи, а її 

перевагою, бо дає необхідну гнучкість і дозволяє уряду задовольняти потреби 

населення та армії без затримки» [140, с. 599]. Г. М. Михайловський взагалі вважав, 

що «вражаюча за своєю бездарністю фінансова політика Денікіна та Врангеля – 
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справа його рук» [140, с. 598]. Внаслідок такої політики М. В. Бернацького, за 

твердженням українського історика Т. Б. Бикової, відбулось катастрофічне 

знецінення карбованця: «З лютого до жовтня 1920 р. було випущено нових грошей 

на суму 157 480 860 000 руб., а з 15 жовтня по 15 листопада ще додатково було 

надруковано грошей на суму в 115 млн. руб.» [195, с. 13]. 

Для покращення фінансової ситуації уряд постійно пропонував нові шляхи 

надходження коштів до державного бюджету. Наприклад, дозволив міськім думам 

збільшувати податки та впроваджувати нові. У випадку виникнення розбіжностей з 

відомством фінансів остаточне рішення приймалося самим П. М. Врангелем [27, 

арк. 61]. Для збільшення надходжень до бюджету голова відділу шляхів сполучення 

інженер А. Єфремов вимагав від агентів колишнього управління шляхів та 

сполучень за наказом № 650193 (березень 1920 р.) повернути в іноземній валюті 

невитрачені кошти, надані для евакуації з Новоросійську, або надати документ про 

витрату коштів. У випадку відсутності документу кошти повинні повертатися до 

казни знаками Головного Командування ЗСПР [6, арк. 130].  

У номері 99 газети «Военный голос» від 17 серпня 1920 р. зазначалось, що 

бюджетні витрати згідно «Тимчасових правил про земські кошториси і про порядок 

видачі позик земствам і містам» здійснювалися земствами та міськими думами, 

яким надавалось право укладати додаткові кошториси «з внесенням до них 

надлишкових розходів першої половини 1920 р. та невистачаючих на ведення 

Земського господарства коштів на другу половину цього ж року» [2, арк. 1]. 

Виплату цих зборів планувалось провести 1 жовтня 1920 р. Кошториси на 

отримання державних позик перевірялись представниками Державного контролю. 

Позики надавались земствам на фінансування потреб медицини, ветеринарної 

справи, народної освіти, соціального захисту населення тощо [2, арк. 1 зв.]. 

Отримані позики земства зобов’язувались сплатити за рахунок майбутніх 

надходжень до бюджетів [2, арк. 1]. Також за твердженням С. В. Карпенка уряд 

намагався отримати гроші за рахунок підвищення прямих податків, але щоб не 

викликати соціального вибуху П. М. Врангель відмовився від цих задумів [259, с. 

295]. Основний приоритет зроблено на непряме оподаткування: «Управління фінасів 



81 
 

намагалось обкласти податками увесь торгівельно-промисловий оборот предметів 

народного вжитку (алкогольні напої, тютюн, цукор, сіль, чай, кофе)» [259, с. 295]. 

Також врангелівський уряд намагався знайти нові джерела енергії, що дало б 

можливість покращити забезпечення Криму природними ресурсами. П. М. Врангель 

надавав особливе значення розвідці та облаштуванню Бешуйських вугільних шахт. 

Він писав: «Я всіляко квапив будівництво залізничної гілки Бешуй-Сюрень, з 

закінченням якої випала б можливість користуватися вугіллям бешуйських 

родовищ. До перших чисел червня видобуток вугілля досягав тисячі пудів на день, 

але через нестачу перевізних засобів (коней і возів) місячний видобуток вугілля не 

перевищував п’ятнадцяти тисяч пудів» [105, с. 504]. Після завершення будівництва 

залізничної гілки планувалось довести видобуток вугілля до 150 тис. пудів на 

місяць. 50% видобутого у травні вугілля планувалось пустити на потреби 

сімферопольської водогінної станції та лікарні та 50% на забезпечення залізничного 

транспорту» [76, 1920, №248, 23 червня, с. 2]. П. М. Врангель вважав перспективним 

нафтовидобуток на Керченському півострові біля урочища Ченгелек. За його 

оцінкою там можна добути «зі старої засмітненої свердловини 40 пудів на день. У 

справному стані ця свердловина давала 15.000 пудів на добу» [106, с. 307; 76, 1920, 

№ 248 (398) 23 червня, с. 2]. Біля гори Опух на Керченському півострові 

планувалось видобувати сірку [76, 1920, № 324, 28 вересня, с. 1]. Але уряд не встиг 

повною мірою налагодити процес видобутку корисних копалин та відновлення 

інфраструктури для переробки нафти у бензин. Форсоване будівництво залізничної 

гілки Бешуй-Сюрень тривало до жовтня 1920 р., але так і не було закінчено [106, с. 

307, 76, 1920, 23 липня, с. 2]. 

Відповідальними за забезпечення паливно-мастильними матеріалами та 

вугіллям П. М. Врангель призначив генералів П. С. Махрова, П. М. Шатілова та 

О. С. Лукомського [106, с. 293]. Перші поставки паливно-мастильних матеріалів 

уряд отримав 1 квітня 1920 р. [106, с. 307]. Поставки вугілля було налагоджено 

зусиллями генерала О. С. Лукомського [106, с. 309].  

Для збереження палива було запроваджено перехід на літній час та графік 

відключення електроенергії [56, арк. 15]. Електроенергія у першу чергу постачалася 
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на об’єкти, які забезпечували фронт [6, арк. 63]. Через нестачу паливно-мастильних 

матеріалів для фронту головою гарнізону, генерального штабу генерал-майором 

П. О. Кусонським було видано у місцевих газетах наказ № 197 по гарнізону м. 

Сімферополя від 10 червня 1920 р. Цей наказ забороняв рух легкових автомобілів та 

вантажівок у тилу. Дозволялось пересуватись лише транспорту, який перебував у 

розпорядженні штабів, управлінь, закладів та окремих осіб за особливим переліком. 

На пересування транспорту з цього переліку видавалась спеціальна перепустка. 

Голови гарнізонів зобов’язувалися надсилати телеграму зі звітом голові інженерно-

технічного відділу Руської армії про кількість отриманого бензину та голові 

автомобільної частини про кількість прийнятої гуми. Склади, що приймали паливо, 

повинні були видати колишнім власникам квитанції та сплатити компенсацію. Усім 

особам, що покажуть тайні місця зберігання палива та гуми, видавали грошову 

винагороду, а винних в укриванні передавали до військово-польовому суду. Увесь 

транспорт, що пересувався без перепусток, наказувалось затримувати [76, 1920, № 

249, 24 липня, с. 1]. 

Силами уряду облаштовувались майстерні: з ремонту стрілецької зброї, 

сідел, слюсарні, взуттєві та шевські цехи [106, с. 307]. Севастопольський портовий 

завод переобладнали для ремонту орудій, кулеметів, панцерників та аеропланів [106, 

с. 307]. Для припинення тіньових оборудок П. М. Врангель зобов’язав міняльні 

лавки та банкірські будинки зареєструватись в Управлінні фінансів та надавати туди 

відомості про фінансові операції. У випадку виявлення порушень фінансові 

установи закривалися [76, 1920, № 254, 30 червня, с. 2].  

Але ці заходи по упорядкуванню ринка зазнали нещадної критики у спогадах 

Г. М. Раковского, оскільки, за його оцінкою, вони на практиці лише сприяли 

посиленню корупції [156, с 396]. За його свідченнями продавці отримували 

дозвільні документи на зовнішню торгівлю за хабарі: «Експортні свідоцтва насилу 

отримувались без великих хабарів, і у конкурсі темних справ, не гидуючи нічим, 

спекулянти-нувориші систематично перемагали над чесними солідними 

торговцями» [156, с. 397]. 
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На переконання Я. М. Шафіра причинами занепаду внутрішньої торгівлі на 

підконтрольній уряду території було падіння купівельної спроможності населення 

та руйнування транспортної інфраструктури Кримського півострова. За його 

оцінкою уряд не зумів вести зважену політику у торгівлі. Уряд спочатку дозволив 

вільну торгівлю, що призвело до спекуляції та швидкого зростання цін, але потім 

був вимушений взяти під контроль ринкові відносини [83, с. 104–105]. 

Вагомою причиною занепаду внутрішньої торгівлі можна вважати 

зловживання чиновників, що також сприяло зростанню цін на товари. Ринкові 

торгівці, окрім плати до міської управи Сімферополя, повинні були сплачувати 

хабар господарям ринку. З часом, ця проблема отримала розголос завдяки статті 

«Крысиное гнездо», що була опублікована у «Таврическом голосе» 2 жовтня 1920 р. 

Після завершення строку оренди торгового місця 1 квітня 1920 р. очільник ринку 

Коптєв сповістив, що можна уникнути нових торгів, сплативши хабар у розмірі 500 

тис. карбованців. Торговці ринку сплатили необхідну суму, але контракти було 

подовжено лише на 3 місяці. Після звернення до прокурора ситуація погіршилась. 

Усіх торгівців примушували сплачувати додаткові хабарі, звинувачуючи їх у 

порушенні правил торгівлі тощо. Після втручання міської управи та прокуратури 

розподіл торгових місць було призупинено, а Коптєва та його помічників затримано 

[76, 1920, № 328, 2 жовтня, с. 2]. 

Однією з причин занепаду торгівлі можна вважати недостатньо розвинутий 

торговий флот. За твердженням капітана 2-го рангу М. Р. Гутана комерційний флот 

УПР був «далеко нечисленний» [175, с. 104–105]. Найбільшими пароплавними 

кампаніями Криму були: Російське товариство пароплавства і торгівлі» (РТПіТ), 

Російське Товариство (Ространс) та Добровольчий флот [175, с. 301]. Пасажирське 

перевезення та комерційне вантажоперевезення, було зорієнтоване на потреби 

уряду: «Тільки невелика кількість пароплавів вигідно експлуатувалася за кордоном, 

переважно в басейні Середземного моря» [175, с. 301].  

Важливою складовою роботи врангелівського уряду була політика щодо 

соціального захисту населення. На момент приходу П. М. Врангеля до влади 

матеріальне становище населення погіршувалось. У містах півостріва постійно 
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відбувалися страйки, під час яких робітники вимагали покращення умов життя та 

праці.  

Генерал П. С. Махров у доповіді Головнокомандувачу Збройних сил Півдня 

Росії від 18 квітня 1920 р. надав П. М. Врангелю характеристику загального стану 

ЗСПР та описав пропозиції щодо заходів щодо соціального захисту робітників 

[138, с. 196, 202, 234]. П. С. Махров пропонував налагодити плідну співпрацю з 

трудящими: «Робочі кола як Криму, так і губерній Росії в масі своїй налаштовані 

опозиційно до Добровольчої армії і в меншості ворожі. Розраховувати на залучення 

робітників цілком на нашу сторону важко внаслідок того, що навіть у чисто 

демократичних країнах більшість робочих налаштовані опозиційно щодо влади, 

вбачаючи в цій опозиції можливість для подальшої боротьби за свої класові і 

політичні інтереси» [138, с. 202, 234].  

П. С. Махров пропонував П. М. Врангелю розробити план заходів для 

покращення умов життя робітників, а саме: впровадження восьмигодинного 

робочого дня; перегляд існуючого та прийняття нового закону про соціальне 

забезпечення та видачу пенсій особам, що втратили працездатність і за вислугу 

років за рахунок підприємств; перегляд законів про охорону дитячої та жіночої 

праці; організація роботи третейських судів; створення та утримання за рахунок 

держави закладів для інвалідів праці та притулків для сиріт робітників; допомога 

держави різним професійним організаціям для культурно-просвітницької роботи 

серед робітників; натуралізація праці для великих підприємств [138, с. 203–204].  

На основі доповіді П. С. Махрова П. М. Врангель затвердив низку заходів 

уряду, спрямованих на полегшення умов життя робітників: поступове підвищення 

заробітної плати; продаж робітникам продуктів з армійських складів за оптовою 

ціною; забезпечення робітників одягом з армійських складів з відстрочкою платежів 

до дванадцяти місяців; створення урядом кооперативних магазинів для продажу 

робітникам продуктів і одягу по низьким цінам не більш ніж 10% від місячної 

заробітної плати. Уряд намагався забезпечити робітників необхідними продуктами 

та спорядженням для роботи [85, с. 452]. Але вже 19 квітня 1920 р. на засіданні ради 

П. М. Врангель та члени ради: генерал-майор Вільчевський, генерал-лейтенант 
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В. Є. Вязьмітінов, генерал-майор П. С. Махров, віце-адмірал Герасимов та 

П. Б. Струве визнали неспроможність задовольнити потреби населення за браком 

ресурсів. У «Журналі засідань Ради при Головнокомандуючому збройними силами 

на Півдні Росії» від 9 квітня 1920 р. зазначалось, що видача «до 48.000 пайків тільки 

робочим Севастопольського заводу є нездійсненою за відсутністю відповідних 

запасів» (щомісячно – Д.П.) [143, с. 181]. Також уряд хотів створити мережу дрібних 

кооперативів для боротьби зі спекуляцію [76, 1920, № 249, 24 липня, с. 1], проте, з-

за бюрократичних процедур та бездіяльності чиновників більшість з них так і не 

була створена [84, с. 452]. 

УПР для незаможних верств населення відкрив спочатку у Севастополі, а 

потім й у інших містах Криму дві хлібопекарні та спеціальну продовольчу лавку, де, 

окрім продуктів, населення могло купити за зниженими цінами мануфактуру, нитки 

та чоботи [85, с. 452; 76, 1920, № 241, 15 червня, с. 2; 106, с. 334].  

Запроваджувалась карткова система на відпуск хлібу у розмірі не більш ніж 

один фунт на людину [106, с. 307; 56, арк. 7] Також населенню Криму не вистачало 

жирів, чаю та цукру [106, с. 299]. Але карткова система так і не почала працювати, 

бо канцелярія не змогла швидко виконати наказ Головнокомандувача. Така ж доля 

очікувала його наказ про вільний продаж вина [76, 1920, № 241, с. 2; 2, арк. 8 зв.]. 

Всі ці заходи трохи покращили матеріальний стан робітників, сприяли 

послабленню більшовицької агітації та появі лояльних до режиму профспілок: «Під 

час евакуації 140 тисяч осіб профспілки допомагали підтримувати порядок» 

[85. с. 452; 76, 1920, № 241, 15 червня, с. 2].  

У свою чергу Г. М. Раковський та Б. М. Вольфсон писали про утиски 

робітників у Криму. За твердженням історика Б. М. Вольфсона, П. М. Врангель 

перешкоджав діяльності профспілкових організацій, що вціліли за правління 

А. І. Денікіна [218, с. 42]. Г. М. Раковський також відзначив переслідування 

профспілок: «Професійні спілки жорстоко переслідувались. Склалось у кінці кінців 

прямо нестерпне положення й на робочих конференціях дебатувалося питання про 

офіційне самоврядування усіх спілок. Мотивувалось це тим, що самий факт 

існування робочих організацій дає контррозвідці багатий матеріал для 
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виловлювання своїх жертв» [155, с. 147]. На нашу думку більшовики 

використовували профспілки для подальшої дестабілізації ситуації у Криму.  

У свою чергу, П. М. Врангель, прагнучи стримати страйковий рух, звільняв з 

роботи робітників, що організовували страйки, а особи призивного віку 

відправлялись на фронт. Це призвело до тимчасового спаду в профспілковому русі 

[105, с. 504]. 

За пропозицією Головнокомандувача спеціальні групи з робітників та 

військових займалися друком грошових знаків, поновленням залізничного руху, 

забезпеченням безперебійної роботи водогінних та електричних станцій, особливо 

Сімферопольської [105, с. 521].  

Уряд не встиг прийняти законопроект про ліквідацію органів дворянської 

опіки та сирітських судів. Селянську опіку планувалось залишити. Функції 

ліквідованих органів планувалось покласти на мирових суддів [2, арк. 18 зв.].  

Великою проблемою для режиму було зубожіння військових. Це змусило 

П. М. Врангеля видати наказ № 3580 від 8 вересня 1920 р., спрямований на 

соціальний захист військових та їх родин. За цим наказом, усі непрацездатні члени 

офіцерських родин отримали право на бекоштовне продовольство, тканину та 

«шкіри». Також за цим наказом створювалась мережа їдалень, пралень, крамниць, 

майстерень, у яких можна було отримати послуги на пільгових умовах. Наказом 

декларувалось безоплатна освіта для офіцерських дітей. Офіцери та їх родини 

отримали право на безкоштовні медикаменти та позачергові лікарські прийоми у 

шпиталях. Але в умовах війни цей наказ виконати було вкрай складно, тому він був 

радше декларативним, що підтверджують спогади Г. М. Раковського: «Головне 

командування щодо допомоги рядовому чорноробському офіцерству обмежувалося 

лише організацією всіляких комісій, широкомовними наказами та побажаннями про 

необхідність якнайшвидшого проведення заходів, які мали полегшити матеріальне 

становище військових та їх родин, що несли найбільші тяготи небувалої в історії 

боротьби за батьківщину» [155, с. 588]. 

У спогадах П. М. Врангеля, радянських та білогвардійських ЗМІ описана 

епідемія холери у Криму у травні 1920 р., яка наочно показала неспроможність 
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органів влади виконувати свої обов’язки. Опис холерної епідемії суттєво 

відрізняється у мемуарах головнокомандувача та у пресі. На думку П. М. Врангеля 

завдяки лікарям на чолі з Головою санітарної частини Лукашевичем вдалося 

локалізувати епідемію у Севастополі та інших містах Криму [106, с. 340–341]. Хоча 

окремі випадки захворювання на холеру у Криму траплялися і потім [73, 1920, № 

137, 20 липня, с. 3, 74, 1920 №151, 1 липня, с. 2, 76, 1920, № 241, 15 червня, с. 2]. 

Газети подають інакше інформацію про поширення епідемій. Державні 

служби Сімферополя, на думку журналістів, неефективно боролись з 

розповсюдженням холери. За даними «Таврического голоса» за 1–4 червня 1920 р. 

холерою захворіло 180 чоловік, померло 19; висипним тифом захворіло 64 особи, 

померло 9; зворотнім тифом захворіло 21 людина [76, 1920, № 241, с. 2]. 

Сімферопольська дума, на думку журналістів, займалась лише обговоренням 

необхідних протиепідемічних заходів, а не їх організацією [76, 1920, № 241, с. 2].  

Поставки антихолерної вакцини до Сімферополю не зупинили епідемію – 

кількість смертей від хвороби постійно зростала. Так, станом на 10 червня 1920 р. у 

столиці зафіксовано 594 хворих, з них 287 чоловік померло. Навіть у цих умовах 

міська дума та медична нарада вирішили не направляти медиків на боротьбу з 

епідемією через загальний брак медичного персоналу [76, 1920, № 241, с. 2; 76, 

1920, № 242, 16 червня с. 2].  

Уряд обмежувався лише інформуванням населення про методи профілактики 

холери. Доктор медичних наук А. Калачинський запропонував низку заходів для 

подолання епідемії холери та тифу: термічна обробка продуктів, миття рук, не 

торкатись брудними руками обличчя тощо [76, 1920, № 245, 19 червня, с. 2]. Але 

кардинальні кроки були зроблені лише після втручання П. М. Шатілова, який визнав 

погане виконання наказу П. М. Врангеля №3243 від 21 квітня 1920 р. про 

обов’язкове щеплення проти холери. Тому П. М. Шатілов наказом № 2286 від 21 

червня 1920 р. вимагав активізувати проведення протихолерної вакцинації. Зокрема 

усі військові зобов’язувались пройти вакцинацію, а довідку про щеплення мали 

носити з собою [76, 1920, № 250, 25 червня, с. 1].  
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16 та 17 вересня 1920 р. на засіданні губернської санітарної ради визнано 

жалюгідний стан системи охорони здоров`я Криму: закриття медичних закладів, 

нестача персоналу та брак медикаментів. Рада змінила порядок складання 

кошторисів для земських лікарень через високу інфляцію та запропонувала 

обмежити урядовий контроль над використанням коштів перевіркою звітів. Рада 

виступала за безкоштовну державну медицину. Для цього рада вимагала від уряду 

знайти кошти на фінансування системи охорони здоров`я, якій загрожувало 

зникнення протягом 2-3 місяців за браком коштів [76, 1920, № 328, 2 жовтня, с. 2].  

Письменник І. Г. Еренбург також розкритикував систему медичного 

обслуговування у Криму. У листі до педагога Я. І. Сомер він скаржився, що не може 

забезпечити належне лікування своєї дружини Л. М. Козінцевої-Еренбург, яка 

наприкінці червня захворіла на тиф та вимушена була лікуватись до вересня 1920 р. 

Письменник зазначив бездіяльність органів влади, нездатність лікарів надати 

медичну допомогу та скаржився на відсутність ліків: «Тут нічого не можна дістати, 

якщо доведеться підтримувати дію серця, немає сулеми, камфори і шприца. 

Потрібно спробувати роздобути це в Феодосії. Також дуже потрібна клізма. Якщо 

потрібно купити – грошей не шкодуйте» [180, с. 100]. Жінку вдалось врятувати 

лише завдяки особистим зв’язкам письменника [180, с. 101].  

Населення не могло задовольнити власні потреби в першу чергу у 

продовольстві. Відчувалась нестача продуктів харчування, особливо риби та м’яса, 

які були недоступні навіть для заможних прошарків населення. Риболовецький 

промисел взагалі припинив своє існування із-за дорожнечі снастей [116, с. 151]. 

Також життя ускладнювалось завдяки режиму жорсткої економії, вводилась 

заборона на споживання м’яса протягом трьох днів на тиждень та на закупівлю 

військовими частинами хлібу у магазинах. Забезпечення армії хлібом 

П. М. Врангель поклав на військові хлібопекарні, для яких було регламентовано 

точні пропорції жита та ячменю у муці. Було заборонено вивіз жита, м’яса, масла та 

випікання кондитерських виробів. За наказом О. В. Кривошеїна №156 від 9 жовтня 

1920 р. заборонявся продаж здобного хлібу, булок, тістечок, вагового хлібу з муки 

більше 80 %-кового помолу. Винних у порушенні наказу змушували сплатити 
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штраф у розмірі 500 тис. карб. або ув’язнювали до шести місяців. У випадку 

повторного порушення наказувалось закривати підприємство терміном до одного 

року [76, 1920, № 336, 12 жовтня, с. 1; 85, с. 443, 56, арк. 7]. Відчувався дефіцит 

питної води, особливо влітку в Сімферополі [116, с. 152].  

Низькокваліфіковані робітники отримували більшу зарплатню, ніж 

працівники управлінського апарату, лікарі, кваліфіковані робітники. Зарплата 

робітника становила 60 – 80 тис., лікаря – 70 – 100 тис. російських рублів 

[179, с. 209; 98, с. 196]. Високий рівень заробітної плати низькокваліфікованих 

робітників пояснювався їх роботою в портах, де був великий вантажообіг. 

Кваліфіковані робітники, лікарі отримували порівняно малу заробітну плату. 

Заробітна плата інтелігенції в цілому була в 3–7 разів нижче за заробітну плату 

робітників [83, с. 216]. Таке становище з заробітними платами ще більше 

ускладнювало життя у Криму, особливо інтелігенції. 

Оскільки уряд не міг забезпечити належний рівень життя населення, то він 

вдавався до цензури та маніпуляцій через ЗМІ. У «Таврическом голосе» №342 від 20 

жовтня 1920 р. наводиться цікавий лист. В «Открытом письме членам союза 

работников печатного дела» редактор та видавець газети «Таврический голос» 

Б. І. Івінський замість пропозицій щодо вирішення проблем з заробітною платою 

опублікував текст з розрахунками, статистикою, фрагментами урядової програми. У 

своєму зверненні до підлеглих Б. І. Івінський намагався довести, що страйки лише 

погіршують їх рівень життя [76, 1920, №342, 20 жовтня, с. 1]. Наведемо деякі 

витримки з відкритого листа: «Адже зараз кожен з вас отримує близько 300 000 крб., 

у той час, як чиновники і навіть офіцери отримують всього на всього десятки тисяч 

карбованців» [76, 1920 № 342, 20 жовтня, с. 1]. В іншому місці листа 

стверджувалося, що вимоги до підвищення заробітної плати призведуть до 

погіршення їх [працівників] економічного становища, бо є причиною інфляції: 

«Ціни на базарах знаходяться в прямій залежності, між іншим, від ваших ставок» 

[76, 1920, № 342, 20 жовтня, с. 1].  

Окрім критики уряду, громадськість пропонувала і практичні кроки до 

вирішення економічної кризи. Вронський у газеті «Вечернее слово» номер № 235 
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від 13 жовтня 1920 р. у статті «Все о том же» стверджував, що уряд сплачує 

непомірно високу заробітну плату робітникам, чим провокує інфляцію. Автор був 

невдоволений становищем інтелігенції, яка отримувала низьку у порівнянні з 

робітниками заробітну плату. Ним пропонувалось ввести прожитковий мінімум для 

усіх категорії населення. Ставки робітників та службовців повинні відповідати 

якості праці, за чим повинні були стежити профспілки, завищення заробітної плати 

не дозволялося [69, 1920, № 235, 13 жовтня, с. 2]. Але ці пропозиції залишались без 

уваги, бо уряд робив ставку на нематеріальні методи впливу при вирішенні 

соціальних проблем та проблеми небажання служити у Руській армії. УПР так і не 

зміг до моменту евакуації налагодити економічне життя Криму. 

Таким чином, соціально-економічна ситуація в Криму характеризувалась 

масовим зубожінням населення, яке було викликано Новоросійською та Одеською 

евакуаціями та неефективною роботою урядів А. І. Денікіна та П. М. Врангеля. 

Основними проблемами того часу була непомірна інфляція, катастрофічне падіння 

виробництва, епідемії інфекційних захворювань (перш за все холери). Активний 

продаж природних ресурсів Криму за кордон дозволив отримати валюту. Також 

уряд намагався вилучити кошти шляхом підняття податків. Важливим кроком для 

стабілізації ситуації був режим економії продовольства та паливно-мастильних 

матеріалів. Уряд навіть в умовах війни намагався розробляти родовища корисних 

копалин. 

Для зменшення напруги у суспільстві, уряд П. М. Врангеля намагався 

забезпечити продовольством та деякими промисловими товарами цивільне 

населення та військових, але за браком коштів ці плани повністю не вдалось 

реалізувати.  

 

2.3. Проведення земельної реформи в Криму 

Невирішеність аграрного питання сприяла зростанню напруги серед 

сільського населення, і було дуже важливим для існування Білого руху. Тому 

П. М. Врангель розпочав розробку земельного законодавства. Повністю 

погоджуємося з українським істориком А. А. Лисенком: «Проблемним, для 
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П. Врангеля, як і для його попередника – А. Денікіна, виявилося те, що узгодити 

позиції представників колишніх землевласників і виробити хоча б якісь компромісні 

позиції не вдалося впродовж усієї громадянської війни» [287, с. 45]. Як наголошував 

російський історик А. В. Калягін «аграрному питанню тут надавалося виняткове 

значення» [283, с. 101]. Український історик Г. Ф. Турченко справедливо 

відзначила, що «Велика частина контрольованої Врангелем території була 

представлена землеробськими районами. Тому аграрне питання набувало тут 

неабиякого значення. До того ж потужні селянські рухи у південноукраїнському 

регіоні попередніх років стали яскравим прикладом руйнівної сили народної 

непокори» [341, с. 52–53]. 

У лютому 1920 р. створено урядовий проект земельного закону, за яким 

планувалась ліквідація великих господарств та утворення на їх базі середніх та 

малих. Земля передавалась на добровільних засадах, але була можливість й 

примусового відчуження. Передбачалось збереження права власності на землю. В 

кожному районі вимагалось визначити обсяг землі, що залишалася колишнім 

господарям, та вартість відчужених ділянок [57, арк 1]. Але реалізувати цей проект 

не вдалось.  

21 квітня 1920 свій підхід до вирішення земельного питання було 

запропоновано командувачем штаба Головнокомандувача ЗСПР П. С. Махровим. 

Для підтримки середнього землевласника та малоземельних селян передбачалося 

затвердити максимальну кількість землі на одного землевласника, а інші ділянки 

планувалося передати до земельного фонду держави. Він також акцентував увагу на 

брак грошей для оплати землі і наполягав на неможливості провести оцінку землі. В 

якості першого кроку в земельній реформі ним було запропоновано спростити 

земельні операції, розподілити між селянами усю придатну до використання землю 

та зобов’язати її обробляти [138, с. 198].  

Роботу над земельним законодавством очолив міністр землевласництва та 

землеробства Г. В. Глінка, який за проханням П. М. Врангеля доручив 

В. А. Оболенському, Головуючому земської управи Таврійської губернії при уряді 

С. С. Крима, створити комісію з розробки земельної реформи у м. Сімферополі. Для 
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створення комісії, В. А. Оболенському не вистачало спеціалістів-аграрників, які б 

змогли надати урядові фахову підтримку [76, 1920, № 246, 20 червня, с. 2; 156, c. 

367]. Також, як згадував пізніше П. М. Врангель, проблема підготовки земельного 

закону викликала дискусію між представниками демократичних та консервативних 

сил. Демократичні сили вимагали визнати самовільно захоплені селянами землі їх 

власністю. Консерватори, більшість з яких була великими землевласниками, 

намагалися захистити власні земельні наділи від відчуження та передачі селянам 

[105, с. 441]. 

У травні 1920 р. в Ялті розпочала роботу земельна комісія. До складу 

земельної комісії увійшли: генерал Левашов, голова Союзу землевласників на 

Півдні Росії; колишній співробітник Міністерства землеробства і держмайна 

Російської імперії П. П. Зубовський; Шлейфер, колишній уповноважений з 

землеустрою в Таврійській губернії; економіст К. А. Зайцев; граф П. М. Апраксін; 

колишній міністр кримського крайового уряду М. О. Сулькевича В. С. Налбалданов. 

Великі землевласники Левашов та П. М. Апраксін відкрито виступали проти 

проведення аграрної реформи. Члени земельної комісії так і не змогли прийти до 

єдиної думки щодо ключових положень реформи. Більша частина учасників комісії 

не бажала примусового відчуження землі від великих господарств та пропонували 

лише обмежитися допомогою селянам при покупці [76, 1920, № 246, 20 червня. с. 2; 

156, с. 368].  

У номері 246 «Таврического голоса» від 20 червня 1920 р. у статті «История 

земельного закона» написано про демарш частини комісії, що особисто передала 

П. М. Врангелю «особливу думку меншості» на законопроект, бо той «не 

задовольняє очікувань селянства» [44, 1920, № 246, 20 червня, с. 2; 156, с. 368]. 

Головнокомандувач був незадоволений роботою Ялтинської комісії. З цієї 

причини й була скликана Сімферопольська комісія, яка під наглядом П. М. Врангеля 

працювала більш активно. Планувалось примусове відчуження землі, якщо великий 

землевласник на протязі двох – трьох років не продасть її більшу частину. Великі 

землевласники не дали реалізувати цей проект. Також Г. В. Глінка вважав 
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неприпустимим проведення аграрної реформи [156, с. 368]. Але з часом він змінив 

ставлення до земельного закону [156, с. 368].  

Зустрівши супротив великих землевласників, П. М. Врангель створив 

Севастопольську комісію під головуванням П. М. Шатілова. Далі роботу над 

законом продовжив О. В. Кривошеїн. До комісії було залучено представників від 

селян. П. М. Врангель особисто працював над документацією. У ході роботи цієї 

комісії було утворено Селянський союз, але бажаного результату досягти не 

вдалося. Після чергової невдачі П. М. Врангель зі складу комісії вигнав 

представників від землевласників, які саботували проведення реформи [156, c. 368]. 

За іншою версією, викладеною в номері 246 «Таврического голоса» від 20 червня 

1920 р., розробка закону йшла без нарікань П. М. Врангеля, а Г. В. Глінка та 

керуючий справами землеустрою П. П. Зубовський отримали подяку від 

Головнокомандувача [76,1920, № 246, 20 червня, с. 2].  

C. В. Корновенко у статті «Аграрне законодавство Уряду півдня Росії» 

формулює суть земельного закону таким чином: «Аграрне законодавство 

П. Врангеля спрямовувалося на впорядкування землекористування і землеволодіння 

на селі; за мету генерал ставив наділення селян землею, піднесення як їхнього 

матеріального добробуту, так і галузі в цілому; законодавство представляло та 

захищало економічні інтереси не лише середньозаможного та заможного селянства» 

[271, с. 108]. 

Закон являв собою низку документів, що визначали правовий режим 

користування земельними ресурсами, основні права та обов’язки сторін земельних 

відносин, прописував процедуру передачі землі тощо. Земельне законодавство 

складалось з наступних законодавчих актів: «Урядове повідомлення із земельного 

питання», «Наказ про землю» від 7 червня1920 р., «Правила про передачу 

розпорядженням Уряду казенних Державного Земельного банку та 

приватновласницьких земель сільськогосподарського користування у власність 

обробляючих землю господарів», «Тимчасове положення про земельні установи», 

«Указ Урядового Сенату» від 10 липня 1920 р., «Наказ про скопщину» №3367 від 09 

липня 1920 р., телеграфне розпорядження «Про збір і зберігання однієї п’ятої 
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частини врожаю, що вноситься скопниками в казну»», «Наказ Про Тимчасове 

положення про волосні земства» № 94, «Тимчасове положення про волосні земства» 

[105, с. 672].  

«Урядове повідомлення із земельного питання» встановлювало основні 

принципи реформи. Суть цього документу полягала у тому, що земля належить 

«працюючим на ній господарям». Документ мав на меті вберегти господарів землі 

від посягань на їх наділи з боку інших власників. За колишніми господарями 

зберігалася частина їх землі, але розмір цієї частини визначався в кожному 

окремому випадку місцевими земельними установами [105, с. 672; 27, арк. 75, 76]. 

За документом також не підлягали відчуженню: усі надільні землі, придбані за 

сприяння Селянського банку, які не перевищували встановленого розміру; ділянки, 

що виділені на відруби та хутори; церковно-приходські наділи; садибні й високо-

культурні ділянки (сади, виноградники і т. п.); землі, що належали 

сільськогосподарським й навчальним закладам; ділянки під фабриками і заводами 

[105, 673; 27, арк.76; 76, 1920, № 245, 10 червня с. 1] 

Ціна за десятину відчуженої землі визначалась п’ятикратною вартістю 

середньорічного врожаю з десятини [105, с. 673; 27, арк. 77]. Платежі за землю мали 

розстрочку на 25 років [ 80,1920, August 22]. Виплата державі допускалась як 

хлібом, так і грошима в еквіваленті ринкової вартості хліба – за бажанням платника 

[105, с. 674; 27, арк.78, 79]. Після виплати встановленої державою суми, земля 

переходила у повне розпорядження нового власника та могла передаватись у спадок 

[105, с. 674; 27, арк.77]. Колишнім господарям землі вартість наділу компенсувалась 

за рахунок надходжень від збуту зерна та грошових виплат [105, с. 674; 27, арк. 78]. 

Контроль за використанням землі покладався на земельні установи, 

обов’язком яких було спостерігати за режимом обробки землі. Усі радгоспи, які 

залишились після відступу РСЧА, переходили під контроль уряду або волосних 

органів влади. Після розпорядження Головуючого управління землеробства та 

землеустрою №2899 від 6 липня 1920 р. розпочалося вилучення землі радгоспів та 

передача їх волосним земельним радам. Ведення господарської діяльності в них 
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контролювалося Таврійським управлінням землеробства та землеустрою [57, арк. 

15]. 

При розподілі земельних паїв земельні заклади зобов’язали виділяти землю у 

першу чергу фронтовикам. Кавалери ордену Св. Миколи Чудотворця отримували 

землю на пільгових умовах [105, с. 675; 27, арк. 79; 60, арк 3]. 

До розробки положень про волосні, повітові і губернські земства проведення 

земельного закону покладалося на виборні волосні і повітові земельні ради. 

П. М. Врангель запевняв, що «Положення про волосне земство» вже готово, але 

перед тим як його запровадити, необхідно узгодити положення про повітові та 

губернські земства. Перш за все планувалося провести вибори гласних до земств. 

Тому волосні та повітові земельні ради працювали на основі «Тимчасового 

положення про земські установи» [105, с. 676; 27, арк.79]. Ці ради формувалися на 

один рік. Члени волосних земельних рад вибиралися особливими земельними 

волосними сходами, які складались з тих же осіб, що і волосні земства, тобто з 

дрібних земельних власників, старших представників від володарів землі у межах 

волості церковних парафій та училищ та усіх інших землевласників [105, с. 676; 27, 

арк. 81].  

Звинувачені у дезертирстві позбавлялися права на землю за законом № 123 від 

21 серпня 1920 р. У випадку вже отримання земельної ділянки остання переходила 

до іншої особи [57, арк. 22; 2, арк. 3]. 

Наступний закон «Правила про передачу розпорядженням Уряду казенних 

Державного Земельного банку та приватновласницьких земель 

сільськогосподарського використання у власність господарів, які обробляють 

землю» 7 червня 1920 р. перш за все був спрямований на захист приватної власності. 

Цим законом уряд обіцяв захист селянських паїв в незалежності від статусу особи: 

«Всяке володіння землею сільськогосподарського користування незалежно від того, 

на якому праві воно засновано і в чиїх руках воно знаходиться, підлягає охороні 

урядової влади від усякого захоплення і насильства» [105, с. 678]. Закон також 

захищав право на отримання паю фронтовиків та офіцерів, закріплював пріоритет у 

паюванні землі для їх родин [105, с. 683].  
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Уряд намагався зробити гнучкою систему врегулювання спорів між селянами. 

Орендарі, що мали письмові або усні домовленості про оренду земельних паїв з їх 

власниками, сплачували натурою або грошима за умовами договору. Виникаючі 

суперечки повинні були вирішуватися у судовому порядку. В усіх інших випадках 

господарям земельних ділянок надавалось право безперешкодного зняття врожаю, з 

зобов’язанням внести до казни одну п’яту частину врожаю хліба та трав, натурою 

або грошима за ринковою вартістю хлібу. Аналогічний збір збирався з 

землевласників-орендарів [57, арк. 1]. Місцевим органам влади уряд наказував 

контролювати ведення господарчої діяльності на землі. У випадку невиконання 

господарем своїх обов’язків, волосна земельна рада мала право навіть відбирати 

ділянки та здавати в оренду іншим господарям [105, с. 683]. 

У законі «Тимчасове положення про земельні установи» прописана 

процедура формування земельних рад та волосних земств. Закон складався з 18 

пунктів, в яких визначено механізм виборів до земельних рад, категорії осіб, які 

можуть приймати участь у виборах, структуру земельної ради та її повноваження. 

Вибори повинні відбуватися на волосних земельних сходах під головуванням 

волосного старшини. Волосні земельні сходи формувалися з осіб, які досягли 25-ти 

років. До складу рад могли входити сільські старости, представники від сільських 

товариств та інших організацій, що перебували у межах волості, представники від 

релігійних громад, навчальних закладів тощо [105, с. 684] До участі у виборах не 

допускались дезертири, особи, що перебували під слідством, та особи, що були 

позбавлені своєї службової посади за крадіжки, шахрайства тощо [105, с. 684]. Уряд 

надавав активну допомогу земствам у впровадженні земельної реформи, 

направляючи фахівців для проведення паювання землі [105, с. 685]. 

«Наказ урядуючого сенату» від 20 червня 1920 р. був спрямований на 

відновлення порядку у земельній сфері, припинення свавілля при розподілі землі 

між селянами, господарями землі [105, с. 688].  

У відповідності з наказом 23 червня 1920 р. телеграфом було надіслано 

розпорядження начальникам цивільних управлінь та управлінь землеробства та 

землеустрою, таврійському губернатору, губернському посереднику у земельних 
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справах щодо правил здачі зерна. Визначалось, що зберігання хлібу покладається до 

часу відкриття земельних рад та волосних земських управ на волосні сільські 

правління, під відповідальність голів повітів та повітових посередників, а потім на 

земельні ради. Старшини та старости зобов’язувалися знайти місце для зберігання 

зерна, забезпечити охорону. Волосним правлінням та земельним радам було 

наказано реквізувати для засипки зерна хлібозапасні магазини сільських 

кооперативів та приватні вільні сховища, розташовані на станціях та пристанях, а 

також колишні радгоспи [105, с. 691].  

«Тимчасове положення про волосні земські установи» визначало порядок 

функціонування земств на території України, підконтрольній білогвардійцям. 

Документ визначав, що до повноваження волосних земств входить вирішення справ 

місцевого господарювання та справи, що входять до відповідальності волосного 

старійшини. Волосне земство складається з волосних земських зборів та волосної 

земської управи. До компетенції волосних земських зборів відносились: завідування 

фінансовими та внутрішніми справами земства; виконання обов’язків по 

забезпеченню армії та населення продовольством та фуражем на вимогу воєнної та 

цивільної влади; розподіл між спільнотами натуральних повинностей та 

впровадження заходів щодо їх виконання; розкладка між платниками зборів, що 

були встановлені земельним законом від 7 червня 1920 р. та міри до їх надходження; 

вирішення питань землекористування на основі встановлених урядом правил; 

забезпечення потреб народної освіти, благоустрій шкіл; піклування про 

господарський благоустрій населення та продовольство; вирішення питання щодо 

створення та забезпечення медичних закладів, дотримання санітарних норм на 

території волості, проведення заходів щодо попередження хвороб та лікування 

тварин; забезпечення роботи транспорту; організація заходів пожежної безпеки та 

ліквідація пожеж, попередження надзвичайних ситуацій; фінансування Державної 

стражі; проведення виборів до державних органів влади та забезпечення 

фінансування чиновників; виконання державних справ за дорученням уряду [105, с. 

693]. 
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Також волосні земські збори отримали право збирати податок або 

натуральний збір у волості. На волосну земську управу покладено обов’язки по 

виконанню постанов волосних земських зборів. Уряд надав право земським зборам 

укладати угоди, брати участь у судових процесах, право придбання майна тощо 

[105, с. 694]. 

За свідченням єп. Веніаміна (І. П. Федченков) розглядалася альтернативна 

версія земельного закону, за якою планувалась безкоштовна передача землі. 

Г. В. Глінка та ряд інших урядовців виступили проти такої пропозиції. Єп. Веніамін 

згадував: «Почалися довгі нудні обговорення питання. Генерали Врангель і Махров 

наполягали на радикальній формі його вирішення, до них приєдналися і ми з 

адвокатом. Але милий і благочестивий старець Глінка наполегливо і методично 

повставав проти цього. Його мотиви були такі: по-перше ,,власність священна” і 

Добровольча армія, яка стоїть на моральній основі, не може ступити на шлях 

примусової експропріації і ,,чорного переділу”; по-друге, насильницьке зняття 

власності є більшовицький метод, а білі – противники їх; по-третє, ніби й сам народ 

вважає такий шлях і гріховним, і державно беззаконним, і просто неміцним. Інша 

справа – придбання цих земель у власність за встановлену ціну за легких умов 

виплати її. Говорилося навіть, ніби мужику потрібен папір на володіння землею з 

печаткою» [97]. 

Між тим сам П. М. Врангель дещо переоцінював позитивне сприйняття 

нового земельного законодавства селянами. При цьому він згадував й спроби 

саботажу та вільного його трактування чиновниками: «Земельний закон зустрічав 

величезне співчуття; наказ про землю читався на волосних сходах і викликав гаряче 

схвалення селян. Поряд з тим відбувалися окремі прикрі явища. Деякі представники 

влади на місцях, не виключаючи часом і найбільш великих осіб, не співчуваючи 

новим законом, всіляко намагалися обійти його, надати йому довільне тлумачення» 

[105, с. 504]. Для уникнення зловживань та порушень законодавства П. М. Врангель 

наказував не допускати на посади місцевих поміщиків [105, с. 504]. 

На переконання О. В. Кривошеїна, закон повною мірою не зможе вирішити 

земельне питання. В урядовому повідомленні від 7 червня 1920 р він зазначив: 
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«Вироблений у суворих умовах військового табору, що видається при нечувано 

важких господарських умовах, цей наказ, звичайно, не може принести із собою 

загального задоволення. Земельне питання занадто довго тривожило і мучило 

руських людей, щоб хоч би яка не була його розв’язка могло докорінно примирити 

нерідко суперечливі інтереси і до кінця заспокоїти розпалені пристрасті» 

[126, с. 320]. 

Генерал П. М. Врангель відмічав оперативність уряду у здійсненні реформи. 

Земельний закон впроваджувався у дев’яносто зі ста семи підконтрольних Руській 

армії волостей. Особливу увагу уряд відводив прифронтовим: Мелітопольському, 

Дніпровському та частині Перекопського повітів, а пізніше впроваджував реформу у 

південних повітах. В Ялтинському повіті взагалі не було створено земельних 

установ через відсутність великих казенних та приватних сільськогосподарських 

наділів [105, с. 464, 465].  

Після захоплення Руською армією Бердянського повіту там відразу ж було 

запроваджено посаду повітового посередника. До кінця липня 1920 р., не зважаючи 

на військові дії, було проведено вибори до земельних рад. До їх складу, окрім селян, 

входили й представники інтелігенції та великих земельних господарств. Земельні 

ради відразу ж після обрання розпочали обчислення земель волості, встановлювали 

максимально дозволений розмір земельних паїв для селян, пропонували колишнім 

господарям ділянки, що залишалися за ними, збирали відомості про врожайність 

зернових за останні десять років [105, с. 465].  

В оперативному порядку земельними радами було утворено пункти для 

прийому зерна, яке надходило від селян як сплата за землю. З середини липня 

1920 р. ці пункти перейшли під контроль управління торгівлі та промисловості. 

Координацію роботи щодо закупівлі зернових продуктів було покладено на 

уповноваженого управління та промисловості Я. Т. Харченка [105, с. 466]. 75% 

коштів за додатково здане зерно сплачувалось грошима, а 25% можна було 

отримати товарами з магазинів Управління торгівлі та промисловості УПР. Кожна 

компанія, яка привозила до одного з портів не менш ніж 20 тис. пудів зерна, 

отримувала від уряду аванс 80% від вартості [105, с. 466–467]. Контрагент був 
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зобов’язаний доставити усе зерно, яке вивозилось за кордон та реалізовувалось там. 

80 % отриманих коштів йшло до державної скарбниці, а 20% до контрагента у 

валюті [105, с. 467].  

На думку В. О. Крупини, земельна реформа проводилась повільно, хоча 

врангелівський режим і досяг певних успіхів: «Проведення реформи відбувалося 

повільно, але на осінь 1920 р. уряд О. Кривошеїна мав певні досягнення. 8 вересня 

1920 р. з Мелітопольського повіту управління землеробства отримало перше 

повідомлення про закріплення земельними радами ділянок за землевласниками. 

Надалі процес відчуження мав потенціал до активізації, яку припинили поразки на 

фронті» [280, с. 142]. Слід також зазначити, що ми не встановили жодного факту 

збройного виступу проти закона серед селянства, однак джерела відзначають спроби 

саботажу закона великими землевласниками. 

Земельний закон викликал суперечливі оцінки у тогочасній пресі. Професор 

П. Гензель у статті «Земельная реформа», опублікованій у номері 245 «Таврического 

голоса» від 10 червня 1920 р. критикував процедуру розрахунку за землю між 

селянами та колишніми господарями та ставив під сумнів здатність держави 

стягнути з селян оплату за землю. Ця плата вважалась ним завищеною і у 

подальшому припускалась можливість її скасування, як це відбулось 1906 р., «коли 

одним розчерком пера були просто скасовані всі викупні платежі за землю, яка 

перейшла до селян за положенням 1861 р., на багато сотень мільйонів рублів» [76, 

1920, № 245, 10 червня, с. 1]. Ним стверджувалося, що впровадження земельного 

закону сприяє подальшому знеціненню карбованця. Пропонувалось повернутись до 

системи грошових відносин між селянами та колишніми власниками землі для 

стримування падіння курсу карбованця [76, 1920, № 245, 10 червня, с. 1].  

Просвітницька робота щодо роз’яснення земельного закону зазнала нещадної 

критики в номері 95 урядового «Военного голоса» від 12 серпня 1920 р. Цензор 

Залеський наголошував на провалі агітаційної роботи: «Маси населення не знають 

не тільки про земельний закон, але не знають навіть – що таке „Руська армія”, чого 

вона хоче, чого домагаються люди, які керують нею... Газети не доходять за 

адресами (мабуть з вини пошти)! Більшовики вивішують накази за підписом 
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генерала Врангеля про перехід землі поміщикам. Пояснюють ваш закон так: 25 

років будете платити казні, а 25 років – поміщику!» [2. арк, 9 зв.]. Але все ж таки 

періодично видавались статті, в яких роз’яснювались основні положення земельного 

закону (наприклад, публікація в номері 317 «Таврического голоса» від 17 вересня 

1920 р. «Можно ли покупать и продавать землю») [76, 1920, № 317, 17 вересня, с. 1]. 

Журналісти пропонували активізувати роз’яснення земельного законодавства 

серед селян [76, 1920, № 247, 22 липня, с. 1]. Але були й вдалі приклади агітаційної 

роботи, наприклад роз’яснення селянам земельного закону у газеті «Крестьянский 

путь». Тут фахово пояснювалися питання, що виникали у селян з приводу 

земельного закону, критикувалася радянська земельна реформа [3, арк. 5 зв.].  

 «Селянський союз Росії» організував курси земельного права, які прослухали 

70 осіб. У газеті «Крестьянский путь» діяла постійна рубрика «Крестьянский 

справочник», де спеціалісти з земельного права відповідали на питання читачів 

[3, арк 6]. 

Дуже своєрідно відреагувала на прийняття земельного закону українська 

газета «Свобода». У номері 100 від 19 серпня 1920 р. у статті «Врангелева армія має 

150.000 людей» анонім у гумористичному стилі коментував впровадження 

земельного закону. Стверджувалось, що уряд буде посередником між селянами та 

«дідичами» (поміщиками), а в якості «доброї волі» наводився такий факт, що 

начебто «Вранглева жінка поїхала на Крим і там роздає селянам землю зі своєї 

посілості» [75, 1920, №100, 19 серпня, с. 1].  

За спостереженням Я. Шипова впровадження земельного закону 

супроводжувалося конфліктами з православною церквою та кримськими татарами 

щодо відчуження землі. Російська православна церква, спираючись на рішення 

Священного Синоду від 31 серпня – 3 вересня 1919 р., наполягала, що земля може 

бути перерозподілена між селянами лише з дозволу вищої церковної влади [359, с. 

35]. Невдоволення татар було викликане необхідністю передачі вакуфних земель до 

загального фонду, що суперечило традиціям татарського народу та ісламу, згідно 

якого землі, даровані мечетям – вакуфи,
 
не можуть бути передані у приватне 

користування. Тому уряд П. М. Врангеля надіслав до Таврійського магометанського 
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управління лист з проханням визначити умови передачі землі трудящим [359, c. 31]. 

Однак у номері 114 «Военного голоса» від 5 вересня 1920 р. уряд запевнив, що землі 

релігійних громад залишаться недоторканими [105, с. 673; 2, арк. 4].  

Дещо ідеалізовану картину щодо підтримки земельного закону описував 

командир 6-ї батареї Корнилівської артилерійської бригади В. І. Гетц [120, с. 672]. 

На його думку тільки з приходом Руської армії розпочалась обробка землі та збір 

врожаю: «Кинулося в очі, що тільки з приходом частин Руської армії до району 

Олександрівська, селяни приступили до збирання хліба на полях, і на питання – 

чому вони раніше цього не зробили була загальна відповідь: „Ми вас очікували. 

Ваші літаки скидали нам папірці, щоб ми не поспішали зі збором”» [120, с. 263]. І 

далі: «З нашим приходом у всіх настрій став бадьорим, і селяни без остраху взялися 

до молотьби. Майже в кожному дворі шуміли і гули різні машини, а наші солдати у 

вільний час селянам допомагали» [120, с. 269]. 

В. А. Оболенський свідчив про оперативність у провадженні земельного 

закону: «Негайно в усі повіти Криму, а потім і в Мелітопольський повіт, після 

відступу з нього більшовиків, було призначено посередників у земельних справах, 

під керівництвом яких знову обрані волосні ради приступили до робіт з реєстрації 

земель і встановлення максимальних норм землеволодіння» [156, с. 373].  

Земельний закон критикувався деякими політиками та журналістами. 

Я. О. Слащов твердив, що впроваджений закон не зміг вирішити земельне питання: 

«Закон про землю, розроблений Глінкою, нікого звісно не задовільнив» [165, с. 86]. 

Г. М. Раковський критикував процедуру передачі землі селянам. Система 

примусового відчуження та викупу була невигідною для селянства, яке було 

зобов’язано 25 років віддавати врожай, або гроші за землю: «Раніше було краще, – 

говорили селяни. Купив землю, заплатив і все. Тепер же потрібно закабалитися на 

все життя і двадцять п’ять років платити поміщикам» [155, с. 84]. Також постійна 

зміна влади в Криму (уряд П. М. Врангеля був шістнадцятим за останні п’ять років) 

не сприяла впровадженню земельної та волосної реформ, бо селяни вважали, що 

наступний уряд може не виконати умови земельного закону П. М. Врангеля і вони 
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втратять і землю, і гроші. З тієї ж причини селяни ухилялись від участі у виборах до 

органів самоуправління [155, с. 84]. 

Сучасники подій зазначали, що селяни не мали достатньо інформації про 

земельний закон. Також селяни не довіряли чиновникам, які впроваджували закон. 

Н. В. Савич стверджував, що до земельного закону поставились схвально усі без 

винятку військові незалежно від політичних поглядів [160, с. 362]. Серед військових 

П. М. Врангель користувався авторитетом, що значно впливало на оцінки урядової 

програми. На думку Н. В. Савича частина селян зберігала «нейтралітет» до Уряду 

Півдня Росії, а інша частина підтримувала більшовиків [160, с. 262-263]. Тут автор в 

черговий раз наголосив на слабкості агітаційної роботи на селі та відзначив активну 

критику врангелівського режиму більшовицькими агітаторами [160, с. 263].  

І. М. Калінін висловлював подібну точку зору. На його переконання, 

земельний закон мав би більше підтримки, якщо б його впроваджували 

представники від селянства: «Проведення в життя цього закону, затвердженого 

бароном Врангелем, зятем одного з найбагатших поміщиків Дніпровського повіту 

Таврійської губернії Іваненка, покладалося на інше вельможне обличчя, також 

місцевого поміщика, графа Татіщева, у тому ж районі, який потім зайняла 

армія…Такий букет титулованих осіб не міг вселити довіру в селян і не міг 

переконати їх, що цей закон не проста принада» [123, с. 67].  

Схожу позицію висловлював командувач 2-го Корнилівського полку 

М. М. Левітов: «Частина селян сприймали РСЧА і Руську армію як рівнозначне зло» 

[120, с. 205]. На думку того ж М. М. Левітова: «Для села всі хто має владу „пани” і 

на громадянську війну вони дивилися як на бійку „панів” і при комісарах і при 

генералах у мужиків однаково чуби тріщали» [120, с. 205]. За оцінкою 

М. М. Левітова та Г. М. Раковского значна частина селян була погано інформована 

про земельний закон та не вірила у стабільність уряду ЗСПР [120, с. 205; 155, с. 84].  

Про погане роз’яснення земельного закону та незадовільну організацію 

виборів до земств зазначено й у доповідній записці генерала П. С. Махрова 

[138, с. 194]. Серед усіх підконтрольних населених пунктів вибори відбулись тільки 

у Чаплинці 29 червня1920 р., в інших волостях вибори до земств було призначено на 
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12 липня 1920 р. [138, с. 194]. Також про погано налагоджену роз’яснювальну 

роботу твердить дослідниця Т. Б. Бикова: «,,Закон про землю” залишився майже 

нікому не відомим практично на всій території Криму. Його текст було надруковано 

у дуже малий кількості примірників» [195, с. 12]. 

Цілком схвально ставились до земельного закону, але дискутували з приводу 

часу його впровадження О. О. фон Лампе, С. І. Мамонтов та В. А. Оболенський. 

Наприклад, О. О. фон Лампе, вважав за краще впроваджувати земельний закон лише 

після перемоги над більшовизмом [127, с. 58]. С. І. Мамонтов та В. А. Оболенський, 

навпаки, вважали, що потреба провести аграрну реформу назріла ще у 1919 р. Вони 

звинувачували білогвардійський рух у несвоєчасному впровадженні земельної 

реформи [133, с. 425]. «Якщо без земельного закону, в атмосфері ненависті всієї 

селянської маси, Добровольча армія за допомогою англійських гармат і танків 

докотилася до Орла і Брянська, то з земельним законом, який привернув би 

селянські маси на її бік, вона напевно дійшла б до Москви», – згадував 

В. А. Оболенський [156, с. 371]. 

Жорсткої критики земельний закон зазнав від Голови Військово-історичного 

і статистичного комітету при Руській політичній нараді в Парижі Ф. Ф. Паліцина та 

протоієрея В. І. Востокова. Обидва вважали, що земельний закон порушує законе 

право власності на землю поміщиків і є проявом політичної недосвідченості 

П. М. Врангеля. Але, на відміну від В. І. Востокова, Ф. Ф. Паліцин був згоден 

підтримати земельне законодавство, якщо воно буде сприяти перемозі над 

більшовизмом. Ф. Ф. Паліцин твердив: «Принцип, на якому засновано рішення, 

тобто узаконити те, що захоплене незаконно, – не принцип, а насильство. Якщо воно 

буде відповідати загальному благу, то з цим можна було б примиритися. Але ми не 

знаємо, що в основі цього рішення: загальне благо чи потурання заради особистої і 

політичної мети. Схоже, що останнє, і мені шкода, що Врангель став за 

нерозумінням цих справ на такий шлях і дав себе обдурити своїм помічникам» 

[147, с. 328]. На думку Ф. Ф. Паліцина, земельний закон є наслідком політичних 

амбіцій Головнокомандувача, та бажанням посилити свій авторитет перш за все 

серед селянства [147, с. 328]. В. І. Востоков називав впровадження закону 
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порушенням принципу приватної власності: «Здається, що більшість з нас жадає 

відродитися від бунту до порядку, але, на жаль, майже всі забувають, що скрізь і 

завжди сила революції в неправдах і насильствах, а сила відродження – в правді і в 

моральній стійкості правителів держави. Врангель в Криму пробував провести 

земельний закон, також утверджуючий завоювання революції, але селяни не 

спокусились легким закріпленням за собою чужої землі і погано вірили ,,закону”... 

Селяни, окрім злодіїв і п’яниць, – не комуністи, а вроджені власники, в узаконеннях 

же земельного пограбування звучить наруга над власністю» [104]. В. І. Востоков 

наголошував, що тільки монарх може вирішити земельне питання: «Селяни 

вирішення земельного питання повелять тільки царю, а не панам, і тільки цар 

здатний вирішити земельне питання неупереджено: зберегти принцип власності і 

приборкати свавілля. Це може зробити тільки Цар-Самодержець, Цар позапартійний 

і позастановий, тобто природжений, зобов'язаний своєю владою Богу, а не людям. 

Цар – батько народу, а не слуга народу, не раб партії або станів» [104]. 

Представники більшовицького табору навпаки вважали, що земельну 

реформу проводять в інтересах великих та середніх землевласників, а не «трудового 

селянства». Так, наприклад, помічник командуючого Західним фронтом РСЧА 

М. Є. Какурін та член Реввоєнради І. І. Вацетіс твердили, що земельний закон 

захищає інтереси поміщиків, тому що строк сплати за викуп впродовж 25 років був 

занадто великим. До того ж безземельні селяни вимушені були найматись на роботу 

до орендарів земель, бо не мали коштів для купівлі землі [121, с. 562]. Одностайним 

з М. Є Какуріним та І. І. Вацетісом був і журналіст Я. М. Шафір. Він писав, що «По 

суті земельна політика Врангеля стала продовженням відомої столипінської 

земельної реформи. Білий барон, також як і печальної пам’яті вішатель Столипін, 

оголосив „ставку на сильних”, іншими словами, ставку на куркуля» [11, арк. 1]. 

Журналіст наголошував, що земельна політика впроваджувалась на селі дуже 

повільно: «За місяць на місцях так і не зроблено нічого щодо проведення наказу в 

життя» [11, арк. 2].  

Я. Шипов наголошував на несприйнятті селянами закону: «Чудово 

орієнтувалося в політиці Врангеля кримське село, так що весь демагогічний галас, 
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піднятий врангелівськими молодцями навколо закону 25 травня пройшов абсолютно 

задарма. Насамперед, село в цілому не вірило в міцність влади „Руської армії”, як і 

не вірило до того у владу „Добровольчої армії”» [359, с. 13]. Автор відзначив, що 

нестійкість урядів у роки війни значно послабила довіру селян до УПР, що стало 

однією з перешкод широкому впровадженню закону у Північній Таврії.  

Отже, земельний закон був важливою частиною політики врангелівського 

уряду. Реалізація земельного закону вважалась необхідною умовою розширення 

соціальної бази уряду за рахунок малоземельних селян. Суть закону полягала у 

тому, що селяни мали можливість викупити землю у колишніх господарів. Закон 

викликав дискусії у білогвардійському таборі. Оцінки закону різнились від 

схвалення до повного заперечення. Були спроби саботажу, та випадки повільного 

тлумачення. Земельний закон впроваджувався повільно та безсистемно, хоча у 

деяких населених пунктах уряд досяг успіхів. Частина селянства у відповідь зайняла 

очікувальну позицію. Закон не зміг повною мірою вирішити суперечності, що 

виникли на селі. Вагомою причиною несприйняття земельного закону була постійна 

зміна урядів у Криму, що значно послаблювало авторитет врангелівського уряду. 

Земельний закон так і не було повною мірою реалізовано.  

 

2.4. Розвиток освіти, науки та культури в Криму. 

Революційні та воєнні роки поглибили кризу освіти, науки та культури 

Криму. Відбулась руйнація освітніх та культурних закладів. Для подолання цієї 

проблеми уряд розробляє та впроваджує низку заходів в освітній та науковій 

сферах. Усвідомлюючи важливість освіти, науки та культури П. М. Врангель 

відзначив: «Крім турбот матеріальних, не забудемо, що не менш хліба насущного 

Росії потрібна здорова життєва енергія, будемо берегти її джерела, релігію, 

культуру, школу. Будемо готувати для Росії активну та знаючу молодь, й зберігати 

святиню народних надій Церкву» [3, арк 1].  

Питання реформування освіти, зокрема проблема навчання рідною мовою 

вірмен, кримських татар, українців, отримали значний резонанс у суспільстві.  
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6 вересня 1920 р. відбулась нарада відділу народної просвіти, де були 

присутні представники від земств та міських спільнот [223, с.139–140 ]. Ними 

обговорювався проект реформи середньої школи, в т. ч. створення єдиних 

стандартів з подальшою спеціалізацією навчальних програм. Перші чотири класи 

відводились для вивчення загальноосвітніх предметів. З п’ятого класу 

впроваджувались фахові класи, а саме фізико-математичні, історичні, філологічні, 

природньо-географічні [223, с. 139–140]. В п’ятий клас мали право вступати без 

додаткових іспитів ті, хто завершив Вище реальне училище. Ті, хто планував 

вступити до вищих навчальних закладів, повинен був навчатись додатковий рік. 

Після завершення основного курсу учні мали можливість продовжити навчання у 

педагогічних класах чи класах з поглибленим вивченням іноземних мов. Загальний 

термін навчання був 13 років [223, с. 139–140; 2, арк. 18].  

У телеграмі під назвою «Реформа начального образования», опублікованій у 

номері 317 «Таврического голоса» від 17 вересня 1920 р., повідомлялось про розгляд 

Урядом Півдня Росії законопроекту про передачу початкових народних шкіл під 

управління сільського та міського самоврядування. Планувалось скасування посади 

директора початкових училищ, функції губернських училищних рад передавались 

до губернського земства, відповідно повітових навчальних закладів до повітових 

земств або органів міського самоврядування [76, 1920, № 317, 17 вересня, с. 1].  

Уряд П. М. Врангеля намагався зробити освіту більш доступною для 

незаможних верств населення. Відділом народної просвіти було видано наказ про 

прийняття дітей біженців до школи, навіть якщо класи заповнені. Крім того, для 

дітей з незаможних родин та дітей офіцерів-фронтовиків навчання було за рахунок 

держбюджету [76, 1920, № 317, 21 вересня, с. 1; 56, арк. 200]. 

За твердженням українських істориків Г. Ф. Турченка та А. В. Іванця після 

публікації наказу П. М. Врангеля від 8 листопада 1920 р. про зрівняння у правах 

української та російської мов, у багатьох школах південноукраїнського регіону 

(включно з Кримом) допускалася не лише російська, а й українська, мови ведення 

уроків [343, с. 347; 251, с. 146; 2, арк. 18]. Але українізація не обмежувалась лише 

впровадженням української мови. Як наголошували Р. Г. Гагкуєв та Ж. В. Цвєтков в 
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Криму на початку жовтня 1920 р. в Севастополі було відкрито українську гімназію, 

в якій викладалися українська мова і географія України [223, с. 139]. 

У номері 320 «Таврического голоса» від 21 вересня 1920 р. у телеграмі 

«Татарский язык в начальных школах» наводиться законопроект, за яким 

планувалося впровадження татарської мови в початкових школах міст та сіл, де 

проживала значна кількість кримських татар. Проведення занять татарською мовою 

у початкових класах пояснювалось тим, що учні, не розуміючи російську мову, 

відмовлялись відвідувати заняття. Разом з татарською з другого року навчання 

планувалось запровадити російську мову. Для кращого її засвоєння планувалось 

збільшити термін навчання на один рік. Учні повинні були навчатись у кримських 

початкових школах замість трьох чотири роки [76, 1920, № 320, 21 вересня, с. 1]. 

Також планувалось створити розгалужену систему кримськотатарських навчальних 

закладів, до складу якої повинні були увійти татарські вчительські семінарії у 

Бахчисараї та Сімферополі, Татарська художня промислова школа [283, с. 194–195]. 

Однак, відбувалось скорочення навчальних закладів, особливо восени 1920 р.: 

шкільні приміщення віддавалися під шпиталі. Тому заняття у частині шкіл не 

проводилися [120, с. 431].  

Лише військові навчальні заклади продовжили навчальний процес у своїх 

приміщеннях. Найбільшим з них за кількістю кадетів було Констянтинівське 

військове училище у Феодосії [120, с. 426]. На його базі було створено Зведений 

Полтавсько-Владикавказький кадетський корпус (пізніша назва – Кримський 

корпус) на чолі із генерал-лейтенантом В. В. Римським-Корсаковим у Масандрі 

[120, с. 442]. Феодосійський кадетський інтернат був заснований на базі навчального 

закладу Зведеної кадетської роти на чолі з капітаном Б. В. Шостаковим.  

Умови для навчання у Феодосійському кадетському інтернаті були 

незадовільними. Один з кадетів згадував: «Розпочались заняття. Свого приміщення 

у нас для цього не було, тому учні ходили на другу зміну до місцевої гімназії» 

[120, с. 431, 432]. Навчанню заважала нестача навчальної літератури, відсутність 

опалення, низька явка на заняття кадетів та навіть деяких викладачів [120, с. 432].  
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Проблеми освіти активно обговорювалися в пресі. Так у статті Є. Бурмакіної 

«Около школы», що була опублікована у номері 327 «Таврического голоса» від 1 

жовтня 1920 р., наводилися численні факти навчання у декілька змін через 

переповненість учнями шкіл, про погану вентиляцію у приміщеннях ті інші 

негаразди. Комфортні умови для навчання були лише у приватних гімназіях та 

училищах. Закритими для учнів інших національностей були вірменські та татарські 

школи. Мережа навчальних закладів, на думку автора, була настільки погано 

розвинута, що не могла забезпечити потреби усіх учнів. Авторка вважала, що це 

може призвести до зростання підліткової злочинності: «Давайте ж. Створюйте 

швидше школи. Технічні, агрономічні, професійні – все одно які. Все потрібно. Не 

віддавайте тільки наших дітей вулиці» [76, 1920, № 327, 1 жовтня, с. 2]. 

Незважаючи на економічні труднощі у Сімферополі продовжував працювати 

відкритий 14 жовтня 1918 р. Таврійський університет, в якому нараховувалися 

агрономічний, математичний, медичний, історико-філологічний та юридичний 

факультети. Також планувалось відкрити факультет арабсько-тюркських мов 

[98, с. 83; 283, с 196].  

Після смерті Р. І. Гельвіга 10 жовтня 1920 р. ректором Таврійського 

університету було обрано першого президента ВУАН В. І. Вернадського [98, с. 106]. 

Окрім нього, в університеті працювали такі видатні вчені, як геолог, палеонтолог 

М. І. Андрусов, ентомолог С. О. Мокржецький; ботанік М. І. Кузнецов; математик 

М. М. Крилов; психолог І. П. Четвериков; біолог М. М. Завадовський; професор 

кафедри політекономії С. М. Булгаков; історики Г. В. Вернадський, 

О. М. Деревицький, Ф. В. Тарановський; літературознавець А. П. Кадлубовський. 

Університет у 1920 р. видавав «Известия Таврического университета», «Труды 

Таврической архивной комиссии», єдине українськомовне наукове видання «Вісник 

медичний», «Труды Таврического математического общества», «Труды Карадагской 

станции» [98, с. 71, 73, 83, 105]. 

В. І. Вернадський згадував, що в умовах тотального недофінансування 

науковці власними силами намагалися поповнити бібліотечні фонди тощо. 

Професор М. М. Бунге, наприклад, подарував велику кількість книг з особистої 
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бібліотеки [98, c. 29]. Завдяки його книгозбірні було укомплектовано бібліотеку 

лабораторії технічної хімії, яка була евакуйована до Криму з університету 

св. Володимира у Києві та у цілому бібліотеку Таврійського університету [98, с. 71]. 

У Таврійському університеті не вистачало обладнання для досліджень та навчання 

студентів. Наприклад, у хімічній лабораторії не було спирту та гасу для примусів, не 

вистачало посуду та ваг, реактивів. Проте, незважаючи на матеріальні труднощі та 

нестачу наукової літератури, зусиллями та під керівництвом В. І. Вернадського 

створено мінералогічний кабінет [98, с. 71]. 

У номері № 344 «Таврического голоса» від 1 жовтня 1920 р. опубліковано 

досить стримане за тоном інтерв’ю В. І. Вернадського, в якому вчений обмежився 

лише загальними фразами, не торкаючись реальних проблем вищої освіти, перш за 

все фінансових, про які неодноразово писав у щоденниках. Він відзначив позитивні 

та негативні тенденції у вищій освіті УПР. На думку ректора, Таврійський 

університет був «єдиним вільним університетом на всій території Росії, так як в 

ньому повністю здійснений принцип свободи і автономії». В той же час ректор 

відзначав як негативну рису недостатню участь студентів у житті університету, 

пояснюючи це «важкими умовами сучасності, які віднімають у студентів весь час на 

пошуки заробітків» [76, 1920, № 344, 22 жовтня, с. 1].  

Також у Керчі у 1919 р. було відкрито Боспорський університет. Міські 

органи влади обіцяли передати нововідкритому університету 20 десятин землі для 

улаштування біологічної станції та 1500 десятин для дослідницького поля [70, 1920, 

№ 54, 11 вересня с. 3; 68, 1920, №235, 13 жовтня с. 4].  

В той же час Уряд Півдня Росії під головуванням О. В. Кривошеїна відхилив 

через брак коштів пропозицію професорів Таврійського університету 

І. П. Четверикова та П. П. Кудрявцева відкрити у Сімферополі духовну академію 

[70, 1920, № 54, 11 вересня с. 3; 69, 1920 № 235, 13 жовтня с. 4]. 

Силами біологів М. М. Завадовського та М. Ф. Іванова було збережено 

заповідник Асканія-Нова, хоча міністр землеробства та землеустрою в уряді Півдня 

Росії Г. В. Глінка вважав надання коштів заповіднику занадто дорогою витратою 
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бюджету та пропонував зекономлені кошти спрямувати на збереження вівчарства 

[98, с. 94–95].  

За оцінкою В. І. Вернадського для уряду було пріоритетним збереження освіти 

завдяки зменшенню витрат на науку: «Навіть такі люди як Оболенський не 

відчувають по суті значення наукової роботи – їм це здається не справою держави і 

суспільства про це дбати – освіта так, але наукова робота щось другорядне» 

[98, с. 90]. О. В. Кривошеїн заявив, що наука знаходиться на третьому місті після 

військових й господарських статей кошторису [98, с. 94–95]. Але, не зважаючи на 

брак фінансування, у Криму продовжувала діяти заснована у 1917 році Таврійська 

наукова асоціація, яка під головуванням біолога М. І. Кузнецова об’єднала 48 

наукових закладів (Керченський та Феодосійський музеї, Карадагська біологічна 

станція та ін.) [283, с. 131].  

Вагомий внесок у наукове життя врангелівського Криму зробила спільнота 

природознавців, яка діяла під керівництвом С. А. Мокржецького. При ній було 

утворено комісію по дослідженню природних виробничих сил Криму під 

головуванням В. І. Вернадського [283, с. 131]. Комісія досліджувала природу Криму.  

Активну дослідницьку діяльність вела Таврійська вчена архівна комісія, яка, 

зокрема, займалася збереженням історичних пам’яток, архівів та музеїв в умовах 

війни [283, с. 132]. 

Важливу роль у культурному житті Криму займала преса. Для посилення 

контролю над роботою засобів масової інформації П. М. Врангель наказав: відділ 

друку та місцеві політичні відділи передати голові цивільного управління 

С. Д. Тверському; телеграфну агенцію ПРТА – голові управління іноземних справ 

П. Б. Струве. До того ж були ліквідовані центральне управління політичної частини 

і політичні відділи при штабах корпусів. А видавництво «Военного голоса» з 

типографією, Головнокомандувач залишив у компетенції обер-квартирмейстера 

відділу генерального штабу військового управління [105, с. 519] 

Усвідомлюючи роль ЗМІ у політичному житті, П. М. Врангель особисто 

контролював роботу відділу друку, до складу якого входили редакційний, 

видавничий та військово-цензурний підрозділи [56, арк. 6]. За вказівкою 
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П. М. Врангеля усі офіційні відомості від Головного командування і від усіх без 

винятку органів військових управлінь публікувались у терміновому порядку. 

Відділу друку було заборонено надавати офіційні матеріали приватним чи (та) 

незареєстрованим у відділі виданням [56, арк. 6]. 

П. М. Врангель був незадоволений роботою відділу друку. Він вважав, що 

якість преси була низькою, бо більшість цензорів на містах були колишніми 

співробітниками ОСВАГу: «Там пристроювалися ті, хто мав руку, і склад 

службовців був чисто випадковий. Ні досвіду, ні певних твердих переконань у 

більшості випадків у цих осіб не було» [105, с. 524]. Преса, на думку 

Головнокомандуючого, погано висвітлювала роботу влади у царині внутрішньої та 

зовнішньої політики. Цензори нерідко пропускали статті, які компрометували уряд 

перед союзниками [105, с. 524]. П. М. Врангель пізніше згадував: «У газеті 

монархічного напряму „Русская Правда”, що видавалася в Севастополі, з’явився 

цілий ряд статей виразно погромного характеру. Дружньо до нашої справи 

прихильні представники Америки – адмірал Мак-Коллі і Франції, який змінив 

генерала Манжена майор Етьєван, майже одночасно один за одним прийшли до 

мене з номерами газети у руках і попереджали мене про несприятливе враження, яке 

надруковані в газеті статті неминуче справлять на громадську думку їх країн» [105, 

с. 524]. 

Як згадував Г. М. Раковський, невдоволення козацтва політикою А. І. Денікіна 

та П. М. Врангеля відображено на сторінках «Донского вестника». У низці статей: 

«Победа», «Исповедь», «Ориентация» «настроювалось козацтво проти „генералів і 

сановників”, проводилася думка про відокремлення всього козацтва від Росії» [106, 

с. 312].  

Військовий прокурор І. М. Калінін стверджував, що в «Донском вестнике» 

розпалювалася ворожнеча між Руською армією та козаками, дискредитувалася особа 

Головнокомандуючого та пропонувалось угодовство з більшовиками. Через це 

«Донской вестник» було наказано закрити, а редактора графа А. М. Дю Шайля 

передати військово-польовому суду, генерал-лейтенантів: В. І. Сидорина та 

А. К. Келчевського, відповідальних за друк статей визнати винними. Військово-
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польовий суд виправдав А. М. Дю Шайля [123, с. 54–55]. Генерал-лейтенантів 

В. І. Сидорина та А. К. Келчевського було засуджено за опозиційну діяльність до 

каторги, однак з урахуванням військових заслуг, вирок було змінено на позбавлення 

військового звання та посад [106, с. 312, 313].  

На думку І. М. Калініна, у В. І. Сидоріна не вистачило політичної волі 

протистояти П. М. Врангелю: «У Сидоріна, проте, не вистачило духу на переворот. 

Вольова сила опинилася незмірно вища у реакційного Врангеля, ніж у розхлябаного 

демократа Сидоріна» [123, с. 56]. Прокурор вважав, що засудженням В. І. Сидоріна, 

П. М. Врангель міг спровокувати повстання козаків у Криму: «Врангель, удавшись 

до розправи з Сидоріним, йшов ва-банк. Хоча донці представляли слабку військову 

силу, але козачий бунт в обложеному півострові міг мати найзгубніші наслідки» 

[123, с. 57]. 

Я. О. Слащов оцінив рішення П. М. Врангеля у справі «Донского вестника» 

неправомірним та таким, що компрометує УПР та особисто Головнокомандуючого: 

«Подробиць цієї справи, знаходячись на фронті, я не знав, але для мене було ясно, 

що в суді йде неймовірне підтасовування і особа Врангеля виставлялась з дуже 

негарного боку» [165, с. 86]. Сам процес над козаками, на його думку, став 

можливим лише з-за «слабохарактерності» отамана Донського війська А. П. 

Богаєвського [165, с. 93].  

О. В. Кривошеїн спочатку запропонував посаду завідувача відділу друку 

професорам П. І. Новгородцеву та М. М. Алексєєву, однак вони відмовились. 

Головою відділу друку було призначено Г. В. Немировича-Данченка, який, на думку 

П. М. Врангеля, був «людиною вкрай обмеженою, без всякого досвіду і достатніх 

знань,... був зовсім не на місці» [105, с. 527]. З часом Г. В. Немировича-Данченка на 

посаді голови відділу друку змінив Г. В. Вернадський.  

Уряд створив лише видимість вільної преси. Про надмірну цензуру кримської 

преси свідчить й заборона журналістам не тільки критикувати накази 

П. М. Врангеля, а й роз’яснювати їх зміст [155, с. 153] Цензори змушували 

журналістів менш писати про негативні явища в різних сферах життя у Криму, 

створюючи позитивний образ П. М. Врангелю та його оточенню перед політиками 
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європейських країн. Г. М. Раковський наводить слова П. М. Врангеля: «Ви зовсім не 

враховуєте обставин…Коли ви публікуєте у газетах маленьку нотатку про наші 

негаразди, ви не враховуєте того, як вона сприймається за кордоном» [155, с. 154].  

Преса потерпала від злочинців. У статті «Газетные воры», надрукованій у 

номері №56 газети «Время» Бориса Суворіна 13 вересня 1920 р. наводяться чисельні 

факти викрадення номерів, що відправлялись у села та на фронт. На крадіжки 

скаржились редакції таких газет, як «Таврический голос», «Крестьянский путь», 

«Военный голос» та інші [70, 1920, №56 с. 13 вересня, с. 3]. На нашу думку пресу 

могли викрадати і через дорожнечу паперу. Автор статті «Газетные воры» зазначає, 

що вартість пуду паперу коштувала 200 тис. карб. [70, 1920, № 56, 13 вересня, с. 3]. 

Місцева преса була представлена такими виданнями: «Вечернее слово», 

«Вечернее время» у Феодосії, «Время», «Евпаторийский курьер», «Заря России» у 

Севастополі, «Крымский вестник», «Наш путь», «Севастопольский вестник», 

«Русское дело», «Таврический голос», «Юг России», «Южные ведомости», «Южная 

речь» у Сімферополі, «Ялтинский вечер» та інші [106, с. 301; 87, с. 17]. 

Багато журналістів несправедливо критикувалися урядовцями за неналежне 

висвітлення подій. Ця тема висвітлена у спогадах П. М. Врангеля, єпископа 

Веніаміна (І. П. Федченкова), М. М. Алексєєва, В. Г. Немировича-Данченка, 

О. О. Валентинова, роботі радянського воєнного журналіста В. М. Бєлова. 

За оцінкою О. О. Валентинова уряд витрачав великі кошти на підтримку 

проурядової преси. Так, деякі газети (серед них «Военный голос», козача газета 

«Сполох») забезпечувалися безкоштовним газетним папером, отримували 

гарантованих передплатників. Більш того – на їх користь реквізувалися типографії 

[156, c. 347–349]. Окрім вказаних періодичних видань, газета «Крестьянский путь» 

також отримувала державну допомогу [144, с. 38]. Найбільш заангажованою, 

сучасники вважали газету «Великая Россия». Газета користувалася особливою 

підтримкою УПР, бо за твердженням В. Г. Немировича-Данченка редактор 

М. М. Чебишев та видавець газети М. М. Львов були у дружніх стосунках з 

П. М. Врангелем [144, с. 38]. Протопресвітер армії та флоту єпископ Веніамін 

(І. П. Федченков) видавав газету «Святая Русь». Гроші на її друк надходили від 
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уряду. Редактором був священик о. Ніл Мальков. У газеті друкувались монархісти, 

які підтримували уряд. Але з часом Головнокомандувач особисто заборонив 

видавати статті відверто промонархічного характеру [97]. 

Мемуаристи наголошували на певній одноманітності в критиці УПР 

опозиційних газет: від правомонархістських до лівих. Так, за спогадами 

М. М. Алексєєва, на півострові видавалися опозиційна до УПР газета «Царь 

Колокол». Її редактор М. П. Ізмайлов друкував декілька своїх статей в одному 

номері: одну під своїм ім’ям, інші – під різними псевдонімами. Окрім статей самого 

М. П. Ізмайлова, багато публікацій належало чорносотенцю В. М. Пуришкевичу. 

Статті інших авторів виходили рідко. Газета за спрямуванням визначала себе як 

«правіше всякого правого» [84, c. 245]. За твердженням М. М. Алексєєва, газета у 

своїй критиці уряду П. М. Врангеля «була за своєю формою досить нестриманою 

щодо деяких членів уряду, наприклад до М. В. Бернацького, навіть надмірно 

жорсткою» [84, c. 246].  

Уряд не приділяв належної уваги організації видавничої справи, а управління 

пресою перебувало у повному хаосі. Розподіл паперу між редакціями газет не 

контролювався урядовцями [144, с. 34]. 

До кінця літа 1920 р. вартість преси становила від 50 до 800 карб. Причиною 

зростання вартості преси була інфляція. Радянські газети були дешевше та 

коштували від 3 до 5 карбованців. Дорожнечу газет Г. В. Немирович-Данченко 

пояснював тим, що папір доводилося закупати у Константинополі за валюту. Низька 

вартість більшовицької преси пояснювалася тим, що для друку використовувався 

папір зі складів колишньої Російської імперії [144, с. 38]. О. О. Валентинов, крім 

дорожнечі, відмічає ще й культуру читання білогвардійських періодичних видань, 

що «читалися за чашкою ранкової кави, так як були написані мовою, майже 

недоступною для простого народу» [156, c. 350].  

Місцева преса відігравала значну роль у недопущенні паніки під час евакуації 

Криму. Останні номери дуже дозовано подавали інформацію про події на фронті та 

намагались зберігати ілюзію мирного життя. У номері 359 «Таврического голоса» 

від 10 листопада 1920 р. у рубриці «Новая эра русской общественности» 
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опубліковано низку статей проурядових журналістів Б. І. Івінського, І. Горева та ін., 

в якій автори намагалися довести правильність та стабільність урядового курсу. Для 

цього наводились матеріали зі з’зду міст Крима. Зокрема цитувалася промова 

І. С. Бобровского на цьому зібранні: «У зверненні до громадської думки Європи 

повинно бути підкреслено нашу повну солідарність з владою наше прагнення 

зберегти Крим» [76, 1920, №359, 10 листопада, с. 1]. Населення запевняли у 

підтримці європейськими країнами.  

Газета «Военный голос» закликала населення консолідуватися навколо уряду. 

У черговій урядовій «Декларації» УПР сам просив підтримки «державно-

налаштованої наукової і громадської думки» [2, арк. 15]. Головнокомандувач 

запевняв, що буде тісніше співпрацювати з кримською спільнотою: «Держава буде 

допомагати суспільству; суспільство повинно надавати підтримку державі» [2, арк. 

15]. 

Також у цьому ж номері було опубліковано лист французького соціаліста 

Г. Ерве «К солдатам ген. Врангеля». У ньому він висловив солідарність з бійцями 

Руської армії: «Ми читаємо повідомлення з фронту генерала Врангеля з тим же 

самим хвилюванням, з яким ми очікували під час війни донесення про дії славних 

армій Миколи Миколайовича, Алексєєва, Брусилова, Корнілова» [2, арк. 15].  

Вже 12 листопада 1920 р. газети подавали обмежену інформацію щодо 

реальної ситуації на фронті. Наприклад, у номері 171 «Юга России» населенню 

нагадували: «Збереженням повного спокою громадяни Криму найбільше 

допоможуть армії виконати її самовідданий подвиг» [2, арк. 17]. Водночас у цьому 

ж номері було надруковано наказ П. М. Врангеля № 3734 від 11 листопада 1920 р. 

про початок евакуації [2, арк. 17].  

Таким чином, журналісти проурядових газет забезпечували інформаційний 

супровід під час підготовки до евакуації. На наш погляд, обмежена публікація 

фактів пресою допомогла уникнути паніки та хаосу в останні дні існування уряду. 

Важливу роль в інформаційній роботі відігравало Південно-Руське 

телеграфне агентство. Його роботу описано у спогадах В. Г. Немировича-Данченка 

та у статті Б. О. Суворіна «День за днем», що була опублікована у номері 54 
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«Время» від 11 вересня 1920 р. [70, 1920, № 54, 11 вересня, c. 1]. На думку авторів, 

ПРТА не справлялась зі своїми обов’язками. Так, іноді інформація надходила зі 

значним запізненням, що могло значно ускладнювати реалізацію урядової політики. 

Основним завданням цього органу було оперативне інформування населення про 

внутрішньо- та зовнішньополітичні події. ПРТА було розділено на закордонну 

частину, яка інформувала про події, що відбувалися за межами території ЗСПР та 

внутрішню, яка займалась висвітленням внутрішньополітичного життя Криму. 

Часто публікації мали пропагандистський характер. Публікації ПРТА друкувалися в 

урядових газетах. Нерідко інформація ПРТА носила неповний або викривлений 

характер. Інколи два підрозділи ПРТА оголошували суперечливу інформацію або 

взагалі спростовували одна одну. Г. В. Немирович-Данченко згадував: «Ми багато 

чого не знаємо, з причини погано налагодженого закордонного інформаційного 

апарату» [144, c. 43]. За оцінкою В. Г. Немировича-Данченка: «П. Р. Т. А. 

шкутильгає. Такий цікавий факт, як організація нової армії в Польщі (Савинкова і 

Балаховича) отримав деяке освітлення завдяки окремим особам, що познайомилися 

з цією армією» [144, c. 43; 70, 1920, № 54, 11 вересня, c. 1]. Мемуарист стверджував: 

«Наше іноземне відомство досі нічого не зробило, щоб роз’яснити нам роль і справи 

цієї армії. Ми навіть не знаємо яке наше ставлення до Польщі, і яке ставлення 

Польщі до нашої армії і до Уряду ген. Врангеля» [144, c. 43].  

У Севастополі працював театр «Ренесанс», який у серпні 1920 р. представив 

прем’єру опери «Борис Годунов» [161, с. 392]. У цьому ж театрі у серпні 1920 р. з 

концертами виступив співак Л. В. Собінов [161, с. 393]. Зусиллями І. І. Слатина у 

Севастополі засновано «оперне підприємство», «Метрополь», театр музичної 

комедії, театр «Ампир», театр Таврійського дворянства [161, с. 397; 70, 1920, № 54, 

11 вересня, c. 1]. Театри працювали навіть в умовах наступу більшовиків [76, 1920, 

№359, 10 листопада, с. 1]. 

У Криму діяли національно-культурні спільноти. Розповсюдженням 

українскої мови та культури займались «Кримська освіта» та «Українська хата». У 

травні 1920 року розпочала працювати культурно-просвітницька спільнота 

кримчаків. Виникає культурно-просвітницький гурток татарської молоді, 
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Сімферопольська грузинська спільнота, Бесарабське земляцтво, Таврійський союз 

німців-колоністів, Кримська латишська спільнота, Елінський культурно-

просвітницький гурток, які проводили лекції та інші освітньо-культурні заходи [283, 

с. 128]. 

Одним з центрів культурного життя Феодосії був літературно-артистичний 

гурток (ФЛАГ), до складу якого входили письменники М. О. Волошин, 

О. Є. Мандельштам, І. Г. Еренбург. Силами гуртка видавався однойменний 

альманах «ФЛАК», в якому друкувались твори М. О. Волошина, 

О. Є. Мандельштама, В. В. Вересаєва, М. І. Цвєтаєвої та ін. [103, с. 411; 120, с. 433]. 

Кульмінацією роботи ФЛАГу став творчій вечір «Богема», що відбувся у Феодосії 

27 березня 1920 р. У заході прийняли участь М. О. Волошин, О. Є. Мандельштам, 

поетеса Г. В. Полуектова, скрипаль Б. О. Сібор та ін. За отримані від вечора гроші 

було видано 19 квітня 1920 р. літературно-художній альманах «Ковчег» [103, с. 416].  

ФЛАГ зазнавав утисків з боку уряду. За твердженям Е. Л. Міндлина 

почалось цькування гуртка у кримській пресі: «„Вечернее время“ писало, що, на 

відміну від біблійного ковчега, в „Ковчезі“ феодосійських поетів зібралися одні 

нечисті» [103, с. 415]. За відсутністю належної урядової підтримки ФЛАГ припиняє 

видавничу діяльність [103, с. 416]. Причиною конфлікту між УПР та ФЛАГом могла 

бути своєрідна громадська позиція М. О. Волошина про невтручання у боротьбу між 

червоними та білими, якої можливо дотримувались й інші члени гуртка. 

Переконання М. О. Волошина поет Л. А. Озеров охарактеризував так: «Волошин 

бачить людей, яких хоче зберегти. Він їх розуміє і жаліє. Він – ворог насильства, 

йому однаково близькі і так само від нього далекі і ті і ці, і білі і червоні. Немає 

правих, немає винних, всі гідні жалості і засудження» [103, с. 12]. Поетеса 

М. І. Цвєтаєва повністю поділяла думку Л. А. Озерова про М. О. Волошина, 

підкреслюючи його аполітичність та гумористичне ставлення до кримських подій: 

«Ось, зі слів очевидця, розмова в 1920 році, напередодні розгрому Криму. 

Феодосійський обиватель: „М. А., ви, який все знаєте, чим же все це скінчиться?“ 

Макс, спокійно: „матріархатом“. Феодосієць, злякано: „Як?“ Макс, незворушно: 

„Просто, замість патріархату буде матріархат“» [103, c. 240]. 
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Сам М. О. Волошин майже не згадує події 1920 р. Єдина згадка у його 

мемуарах «О самом себе» про цей період наступна: «Війна, а потім революція 

обмежили мої технічні засоби тільки аквареллю. У мене був відомий запас 

акварельного паперу, і економія фарб дозволила мені його продовжувати довго. 

Поганий акварельний папір теж дав мені багато можливостей. Російський папір 

відрізняється малою проклеєністю. Я до нього пристосувався, прокривая відразу за 

потрібним тоном, і працював від світлого до темного без поправок, без змивань і 

протирань» [103, с. 43].  

Не зважаючи на утиски митців врангелівським режимом, українські історики 

А. В. Мальгін та Л. П. Кравцова відзначають певні успіхи у цій сфері: «Російська 

література в цей час збагатилася кількома чудовими творами, як поетичної 

творчості, так і прози, в тому числі поетичними творами Мандельштама і Волошина, 

романами Вересаєва, Шмельова та ін.» [283, с. 136] 

П. М. Врангель заперечував утиски творчої інтелігенції та твердив, що 

схвально відносився до митців Криму. Ним відзначено поновлення роботи 

кінотеатрів, театрів, магазинів та покрашення санітарного стану Севастополя. 

Головнокомандувач згадував: «Життя в тилу поступово налагоджувалося, стали 

прибувати іноземні товари, відкрилися магазини, театри, кінематографи. 

Севастополь підчистився і підтягнувся. Військові чини на вулицях були одягнені 

охайно, прискіпливо віддавали честь» [106, c. 340]. 

Особливу увагу уряд приділяв церковним питанням. 31 березня 1920 р. на 

посаду архієпископа армії та флоту було призначено о. Веніаміна (у миру 

І. П Федченков), а Г. І. Шавельського відправлено у відставку. І. П. Федченков 

вважав, що Г. І. Шавельський розчарувався у білогвардійському русі, а отже сам 

хотів покинути цю посаду: «До мене цю посаду займав ще колишній за царя 

військовий протопресвітер отець Г. І. Шавельський, який до цього часу встиг уже 

розчаруватися в успіхах руху і високому рівні добровольців, і його необхідно було 

замінити іншою особою, з вірою в краще майбутнє» [97]. Про неспроможність до 

подальшої роботи Г. І. Шавельського згадується й у спогадах П. М. Врангеля: 

«Протопресвітер Шавельский за словами графа Апраксіна, під впливом останніх 
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подій сильно пав духом. Розбитий душею» та «морально виснажений» «він нині для 

роботи був малопридатний» [106, с. 296]. Ця ротація була обумовлена і бажанням 

замінити Г. І. Шавельського на лояльного до Головнокомандувача єпископа 

Веніаміна. Можливо це призначення було викликано і тим, що єпископ Веніамін 

мав досить великий вплив на П. М. Врангеля. Основним завданням архієпископа 

армії та флоту на новому посту стала активізація роботи РПЦ на підконтрольній 

ЗСПР території. Єп. Веніамін був головним провідником монархічної ідеї у Білому 

русі. Ним було організовано особисті бесіди з селянами, під час яких пропагувалось 

відродження монархізму, друкувалися монархічні статті у журналі «Святая Русь». 

Водночас єп. Веніамін визнавав, що ні селянство, ні робітники вже не сприймали 

ідей монархії, вважаючи їх «непрактичними» [97]. Єп. Веніамін та представники 

консервативних кіл вважали віру в царя «ознакою доброго морального тону» [97].  

Єп. Веніамін був обраний представником від Православної церкви до Ради 

міністрів Уряду Півдня Росії, де він мав право висловлювати позицію церкви з 

приводу різних політичних та господарських питань, мав право голосу при розгляді 

урядових законопроектів. Але П. М. Врангель відмовився перетворювати 

православ’я на державну релігію, бо у Криму разом з православними була велика 

кількість й мусульман, переважно кримських татар [97]. УПР матеріально 

підтримував ісламські спільноти Криму. Наприклад, мусульманам, що служили на 

фронті, було подаровано «аксесуари для похідної мечеті» [283, с. 202]. 

Єп. Веніамін своїм служінням підтримував бойовий дух армії, засуджував 

грабунки та самовільні реквізиції. Особливу увагу він приділяв боротьбі з лайкою в 

армії: «У мене навіть захололо в душі. Генерали говорили, нібито без цієї приправи 

не так добре слухають солдати їх накази. Та й звичка в’їлася глибоко в серце і мову» 

[97]. За ініціативою єп. Веніаміна було підготовлено відповідний наказ, але він так і 

не був прийнятий з-за спротиву генералів. Останні вважали, що «військові краще 

накази розуміють через лайку» [97]. 

Для посилення авторитету православної церкви П. М. Врангель запросив з 

Афону колишнього Харківського і Охтирського митрополита та митрополита 

Київського і Галицького Антонія (у миру О. П. Храповицький) [76, 1920, №319, 19 
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вересня, с.1; 3, арк 1 зв.]. За твердженням Єп. Веніаміна до Сімферополя були 

запрошені також митрополит Одеський Платон, архієпископ Полтавський Феофан, 

єпископ Таврійський Дмитро. У Сімферополі перебували у той час члени Синоду та 

члени Московського собору 1917–1918 рр.: професор С. М. Булгаков, граф 

П. М. Апраксін. Кримське духівництво було представлене відомими богословами та 

церковними ієрархами. Для консолідації населення навколо РПЦ 

священнослужителі провели численні заходи: молебні, хресні ходи, проповіді тощо 

[3, арк 1 зв.]. 

У супроводі єп. Феофана була привезена до Криму Курська чудотворна ікона 

Божої Матері з Сербії. За спогадами єп. Веніаміна ікону зустрічали близько семиста 

тисяч чоловік, серед яких були переважно робітники [97]. Зустрічав ікону й сам 

П. М. Врангель з О. В. Кривошеїним. Вони несли чудотворну ікону на чолі хресного 

ходу. Після хресної ходи в Севастополі ікона була доставлена до Ялти, де її також 

зустріла велика кількість людей. Далі ікона була доставлена на фронт до генерала 

А. В. Туркула, а для солдатів було організовано молебен. Потім ікону повернули до 

Сербії [97].  

Постановою Священного синоду 25–27 вересня 1920 р. було організовано 

загальне каяття у гріхах. Серед гріхів згадувалося й вбивство царської родини. В дні 

каяття в Севастополі у день та ніч проводилися богослужіння та сповіді, а на свято 

Воздвиження Хреста Господнього причащали парафіян [97].  

Деякі церковні діячі пропонували небезпечні заходи для життя прочан. Так, 

о. Востоков планував влаштувати хресну ходу на північ за лінію фронту для 

зупинення військових дій. Цей задум був розкритикований Священним Синодом, 

оскільки прочан могли б розстріляли більшовики при спробі перетину лінії фронту 

[97].  

Єп. Веніамін доповідав П. М. Врангелю про падіння авторитету церкви. Серед 

військових авторитетом користувались лише військові командири та особисто 

П. М. Врангель [97]. У своїх спогадах єп. Веніамін писав: «Авторитет церкви взагалі 

був слабкий. Необхідно зізнатися в цьому. Голос наш далі храмових проповідей не 

чутний. Та й весь рух добровольців був, як говорилося, патріотичним, а не 
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релігійним. Церква, архієреї, попи, служби, молебні – все це для білих було лише 

частиною минулої історії Росії, минулого старого побуту, незжитої традиції і знаком 

антибільшовизму, протестом проти безбожного інтернаціоналізму. А горіння не 

було ні в мирян, ні навіть в нас, духовних. Ми не вели історію, а плелися за нею, як 

багато інших, тому не маємо жодних підстав скаржитися на паству, за прислів'ям: 

„Який піп, такий і прихід“ і навпаки» [97].  

Погоджувався з єп. Веніаміном і митрополіт Антоній (О. П. Храповицький), 

який наголошував також на падінні духовності у самій Російській православній 

церкві. Ось таке враження залишилось у митрополіта від перебування в 

Херсонеському монастирі: «Братія була дуже непривітна і груба, недалеко пішла від 

принципів більшовизму, хоча і не співчувала більшовикам» [157, с. 734]. 

У номері 325 «Таврического голоса» від 29 вересня 1920 р. у рубриці «Дни 

покаяния» невідомий автор у статті «В толпе» також підтверджує думку єп. 

Веніаміна про падіння авторитету церкви: «Раніше бувало хресний хід, так верст на 

сто, а то й на двісті ... Послужити Господу хочеш так потерпи постраждай ...» [76, 

1920, №325, 29 вересня, с. 2].  

Підполковник марківського піхотного полку В. Е. Павлов навпаки вважав, 

що церква займала важливе місце у житті фронтовиків. Описуючи початок 

військової кампанії на материковій Україні він стверджував, що священики 

виконували низку важливих завдань, а саме надавали психологічну підтримку 

частинам, що йшли у бій, ховали вбитих, а «мешканцям нагадували, що прийшло 

Христолюбиве воїнство» [136, с. 243–244].  

Отже, освітнє, наукове та культурне життя Криму у 1920 р. мало свої 

особливості. З одного боку уряд намагався реформувати освітню систему, 

пристосувавши її до потреб сьогодення, з іншого – відбувалося скорочення освітніх 

закладів та суттєве їх недофінасування. Слід відзначити значний український 

чинник у розвитку освіти та науки Криму.  

Уряд прагнув обмежити публічну критику своєї діяльності. Найбільш дієвим 

засобом стала цензура. Православною церквою, культурними та освітніми 

установами за підтримки уряду було впроваджено ряд заходів для підняття 
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загального рівня культури, але суттєво покращити стан освіти та культури в Криму 

УПР не вдалося.  

У Криму діяла велика кількість товариств та просвіт народів 

південноукраїнского регіону, що частково компенсувало прогалини у діяльності 

освітніх закладів. Православна церква традиційно користувалась підтримкою 

держави. Змінюється ставлення П. М. Врангеля до татарських релігійних спільнот 

які отримують матеріальну та правову підтримку.  

 Не зважаючи на складне економічне становище і на війну Крим став 

осередком наукового життя, бо на півострові перебувала велика кількість вчених з 

України та Росії, що втікали від більшовицького режиму. Брак фінансування в 

цілому не зашкодив діяльності наукових спільнот, що займались дослідженням 

Криму, та збереженням історичних пам’яток півострова.  

 

2.5. Проблеми наведення правопорядку на підконтрольних ЗСПР 

територіях 

Після Одеської та Новоросійської евакуації до Криму прибула велика 

кількість людей, серед яких були і представники кримінального світу, до державних 

структур потрапляли корупціонери, а у горах та лісах Криму діяли повстанські та 

бандитські угрупування. 

Протягом усього правління режим П. М. Врангеля боровся з недбалістю 

чиновників та корупцією. У наказі №103 від 15 травня 1920 р. «Про боротьбу з 

бюрократизмом» П. М. Врангель жорстко розкритикував тих цивільних чиновників, 

які не у повну міру виконують свої службові обов’язки, зокрема не відповідають на 

запити населення з тих чи інших питань, займаються корупцією. Він закликав на 

своєму та своїх найближчих чиновників прикладі працювати більш сумлінно: «І 

якщо мене запитують у 3 години ночі, то у 5 годині начальник штабу виконує все, 

що стосується порушеного питання» [50, арк. 50]. За його оцінкою військові 

працюють краще, ніж цивільні чиновники. П. М. Врангель закликав голів відомств 

звільняти усіх службовців, які помічені у неналежному виконанні своїх обов’язків 

[50, арк. 50].  
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Хабарництво чиновників суттєво знижувало авторитет нової держави серед 

населення. Факти корупції описані у спогадах В. А. Оболенського, 

Г. М. Раковського. Проте, можливо, наведені мемуаристами приклади можуть бути 

наслідком особистого несприйняття політики УПР. За оцінкою В. А. Оболенського 

найбільший рівень корупції спостерігався в Управлінні торгівлі та промисловості на 

чолі з В. С. Налбандовим. Останній за підтримки О. В. Кривошеїна домігся 

прийняття П. М. Врангелем закону про монополію закордонного транспорту 

[156, с. 396]. За спостереженням В. А. Оболенського в органах самоуправління 

рівень хабарництва був у порівнянні з урядом менший, бо звичайні службовці 

займалися крадіжками [156, с. 397]. Г. М. Раковський також наголошував на 

високому рівні корупції в Управлінні торгівлі й промисловості, де «давали звичайно 

безпосередньо» та «відкрито брали навіть голови відділів» [155, с. 150]. 

У мемуарах Г. М. Раковского, Я. О. Слащова, Г. В. Немировича-Данченка 

уряд звинувачувався в економічних злочинах, які сприяли посиленню корупції та 

впливу промислово-торгівельних сил країн Антанти, перш за все Франції. Місцева 

преса визнавала великий податковий тиск на промисловців Криму та поширеність 

недоброчесної конкуренції. На складах Російського пароплавного товариства у 

Феодосії, наприклад, зберігались у великій кількості продукти першої необхідності. 

Товари не поступали у продаж до суттєвого зростання цін. Наслідками цього було 

зростання напруги серед малозабезпеченої частини населення. Господарі великих 

партій борошна, цигарок та тютюну здавали під завдаток свій товар до складів 

банків й пароплавних товариств, отримували позики, на які закупались нові партії 

товарів, які також надходили на склади [54, арк. 2]. 

Г. М. Раковский звинуватив уряд та особисто О. В. Кривошеїна у лобіюванні 

інтересів великих промисловців при закупівлі хлібу: «У комерційних колах відкрито 

говорили про те, що мета, яка змушувала, бути багатоликими господ Кокаєвих, 

Чаєвих, Віноградових та їм подібних улюбленців Кривошеїна, полягала у тому, щоб 

маскувати, занадто впадаючу в очі до них, пристрасть кримських адміністраторів, в 

сенсі надання їм концесій, перш за все хлібних» [155, с. 86].  
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Про участь О. В. Кривошеїна у злочинних схемах писав й Я. О. Слащов: «В 

тилу в цей час йшла вакханалія поживи посадових осіб на чолі з Кривошеїним. Він 

відкрито брав хабарі й займався постачанням армії (звісно, через підставних осіб)» 

[165, с 123].  

У спогадах Г. В. Немировича-Данченка наданий перелік компаній, через які 

О. В. Кривошеїн проводив свої оборудки: Слов’янський національний банк, Франко-

Руське товариство, очолюване інженером С. М. Чаєвим та «Вторівська группа», яка 

торгувала з Грузією (Батумі) та Радянською Україною (Одеса) [144, с 84].  

Більш того – за твердженням Г. М. Раковського та інших журналістів 

чиновники перешкоджали роботі торговців, які не бажали брати участь у 

незаконних схемах. Промисловців та купців, що не брали участь у злочинних 

схемах, за свідченням Г. М. Раковського, часто необґрунтовано звинувачували в 

економічних злочинах. Ці події отримали розголос у газеті «Таврический голос» у 

номерах 334 та 335 за 9 та 10 жовтня 1920 р. Обшуки на заводах, особливо у 

кооперативах та торгівельних закладах, зі звинуваченнями у підтримці 

революціонерів, були у 1920 р. у Криму звичним явищем. Такі обшуки, наприклад, 

відбулись у приміщеннях Центросоюзу, Кримспо, Кримсоюзбанку. Під час обшуку 

на квартирах членів правління Кримспо Г. О. Диканського та І. І. Штіана їм було 

висунуто підозру у співробітництві з Москвою, а Г. О. Диканського заарештовано 

[11, арк. 53; 76, 1920, № 334, 9 жовтня, с. 2; 76, 1920, № 335, 10 жовтня, с. 2.]. 

Насправді контакти з більшовиками, на переконання Г. М. Раковського, були 

міфічними. Причина урядових переслідувань промисловців та торгівців полягала в 

тому, що ті ж самі кооперативи складали конкуренцію спекулянтам, які перебували 

під протекцією чиновників та навіть міністрів: «Озлоблено переслідувались 

кооперативи, які були могутніми конкурентами кримських хижаків-спекулянтів, у 

числі яких були й особи, що займали високі адміністративні пости, аж до 

міністерських» [155, с. 147].  

Тіньові оборудки викривалися й у благодійних організаціях. Так, у Мелітополі 

розкрита афера співробітників Білого хреста. Вивезені Л. І. Лахвенцовим з 

Сімферополю до Мелітополю 40 ящиків тютюну та цигарок без акцизу замість 
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Мелітопольського відділу Білого хреста були продані Союзу споживчих спільнот 

[156, с. 397; 76, 1920, № 323, 25 вересня, с. 2]. Корупція та інші зловживання 

чиновників стали однією з основних проблем УПР. 

За наказом П. М. Врангеля №3685 від 13 жовтня 1920 р. посилювались 

покарання за хабарництво. Термін покарання збільшувався від шести до восьми 

років. Звинувачені та винні у недонесенні про злочин позбавлялись усіх прав, 

конфіскувалось їх майно, хабарники відправлялись на каторжні роботи [76, 1920, № 

345, 23 жовтня с. 1].  

Не менш складною проблемою для врангелівського режиму був високий 

рівень злочинності у війську [135, с. 193]. Військове командування докладало 

значних зусиль для подолання злочинності у війську. Будь-які скарги на військових 

офіцери повинні були розглядати негайно: «Винних наказано не милувати і не 

просити за них» [76, 1920, № 248, 10 червня, с. 1]. Але серед військових, як згадував 

М. С. Маргулієс, ці заходи вищого командування щодо боротьби зі зловживаннями 

вважались «надмірними» [135, с. 193].  

За спогадами О. О. Ланге (псевдонім О. О. Валентинов) особливою 

жорсткістю карав порушників генерал О. П. Кутепов, який страчував солдатів за 

найменшу провину «майже не за кожне розбите у ресторані скло» [156, с. 340]. У 

подальшому  показові страти викликали обурення Міської думи 

Сімферополя [27, арк. 60].  

М. Г. Росс вказував, що П. М. Врангель регламентував роботу військово-

судових комісій для вирішення спорів між цивільним населенням та військовими 

[331, с. 89]. Спочатку комісії складались з п’яти осіб та діловода. Згодом до складу 

військово-судових комісій був включений спостерігач від селянства. Останній на 

судовому засіданні робив зауваження, які вносились до відповідного протоколу. Про 

чітку регламентацію роботи військово-судових комісій писали ще у червні 1920 р. 

«Таврический голос» [331, с. 89–93; 76, 1920, № 245, 19 червня, с. 2]. Ці комісії, крім 

судових справ, займалися реквізицією коней для армії у населення [331, с. 89–93]. 

Полковник О. О. фон Баумгартен у спогадах писав про несправедливість 

вироків комісії, бо військових часто карали на основі голослівних звинувачень 
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громадян [86, с. 104]. А. П. Богаєвський у своїх щоденниках писав, що звинувачення 

бійців у грабунках були занадто перебільшеними, а покарання «судити та вішати 

усіх винних, «не дивлячись на чин» були занадто жорсткими та шкідливими 

[89, с. 31].  

Ліві партії використовували суспільні негаразди для жорсткої критики уряду. 

Найчастіше заарештовувалися та розстрілювалися за рішенням військово-польового 

суду більшовицькі агітатори. Приводом для арештів нерідко ставала негативна 

оцінка поточної економічної та політичної ситуації у Криму. Так, у Севастополі два 

робітника електромеханічної майстерні портового заводу Н. А. Мельников і 

Г. С. Старосельский за антиурядову агітацію були віддані під військово-польовий 

суд 11 січня 1920 р. [161, с. 368]. 16 та 17 березня цього ж року відбувся дводенний 

страйк сімферопольських робітників у пам’ять севастопольців, що були страчені у 

м. Джанкой. У страйку прийняли участь співробітники міської управи та 

бухгалтерія, співробітники Азовсько-Донського банку та ін. [204, с. 240].  

Уряд по-різному реагував на антиурядові виступи робітників (мітинги, 

демонстрації, страйки). 24 березня 1920 р. відбувся ще один виступ робітників 

Севастопольського портового заводу з вимогою підвищити заробітну плату на 75%, 

припинити звільнення робітників тощо. Ці умови було виконано [161, с. 377]. Але у 

відповідь на вимоги страйкуючих робітників Морського заводу поліпшити 

продовольче забезпечення, Командувач Чорноморським флотом віце-адмірал 

М. П. Саблін 23 червня 1920 р. видав наказ про закриття заводу та зняття з обліку 

робітників призовного віку. Останнє призвело до масових арештів та відправки 

страйкуючих на фронт [161, с. 387].  

У 1920 р. у Криму діяли різні угрупування, що мали на меті повалити 

врангелівський режим та (або) займались розбоєм. Серед різноманітніх незаконних 

військових загонів були бійці більшовицького підпілля (КПА), орловці, озброєні 

злочинці та дезертири, яких білогвардійці називали зеленими. 

Пошуком «більшовицьких агентів» та бандитів займався Особливий відділ 

при штабі Головнокомандувача на чолі з Є. К. Климовичем [161, с. 387]. Офіційна 

преса постійно твердила про дієвість урядових заходів у боротьбі з КПА. У 
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білогвардійській пресі періодично публікувалися повідомлення про арешти 

більшовиків, анархістів, звичайних злочинців та інших громадян, але вони не 

відображають повністю масштаби підпільного руху та бандитизму. Так, наприклад, 

про арешт більшовицького агітатора зазначено у газеті «Время» Бориса Суворіна. У 

статті «Большевистские агитаторы» описувалась судова справа рядового першого 

відділу артилерійського складу 1-го армійського корпусу О. Семенова, 

звинуваченого у більшовицькій агітації. Рішенням суду його позбавлено звання, 

звільнено зі служби та відправлено у заслання. За цією ж справою було звинувачено 

і червоноармійця Котова. У №59 цієї ж газети описано ще дві кримінальні справи: 

перша – про бездіяльність охоронної роти на Бешуйських шахтах в ніч з 18 на 19 

вересня 1920 р. під час нападу одного з загонів КПА, друга – про розтління 

малолітньої дівчинки. У «Таврическом голосе» неодноразово описувалися напади 

КПА біля Ялти [70, 1920, №57, 16 вересня, с. 4; 70, 1920, № 59, 18 вересня, с. 4; 76, 

1920, № 248, 10 червня, с. 2 та ін.].  

Також у співробітництві з більшовиками звинувачували і представників 

творчої інтелігенції. І. Г. Еренбург згадує арешт свого друга, поета 

О. Є. Мандельштама: «Жили ми в Коктебелі аж ніяк не спокійно: раз у раз з 

Феодосії приїжджали військові або охоронці – шукали підпільників, „баламутів”. 

Заарештували Мандельштама. Його незабаром випустили, але це було лотереєю – 

могли розстріляти» [180 с, 94]. Сам О. Є. Мандельштам почав бойкотувати слідчих: 

«Він не намагався довести катові свою невинність, відверто запитав – чи варто йому 

взагалі розмовляти; він сказав тюремнику, що „не створений для в’язниці”, це 

легковажно і в той же час мудро» [180, с. 94]. 

У січні-лютому 1920 р. особливу небезпеку, за твердженням 

В. В. Альмендингера, для білогвардійців становив рух капітана М. І. Орлова. 

М. І. Орлов критикував генерала М. М. Шилінга за невдалу евакуацію військових та 

цивільних з Одеси та підтримував П. М. Врангеля: «Увесь численний гарнізон 

м. Ялти та її околиць і десант, що підійшов, з Севастополя з російськими судами, 

разом з артилерією і кулеметами, усвідомлюючи правоту нашого загальної святої 

справи перейшли до нас за першим нашим покликом зі своїми офіцерами. Генерал 
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Шилінг запросив мене до прямого дроту, але я з ним говоритиму тільки тоді, коли 

він поверне нам тисячі життів загиблих в Одесі. За відомостями, що дійшли до мене, 

генерал Врангель прибув до Криму. Це той з ким ми будемо і повинні говорити» 

[82, с. 31]. У номері 88 газети «Комуніст» за 23 квітня 1920 р. у статті «Восстание 

Орлова» зі співчуттям анонімний автор описував дії повсталих. На думку 

В. В. Альмендингера більшовики сподівалися, що повстання Орлова приведе до 

послаблення врангелівського режиму [82, с. 31; 73, 1920, № 88, 23 квітня, с. 1].  

В. В. Альмендингер та В. М. фон Дрейер наводять приклади спроб УПР 

підпорядкувати собі цей рух. Так, 8 лютого 1920 р. П. М. Врангель опублікував 

звернення до капітана М. І. Орлова із закликом підпорядковуватися командуванню 

ЗСПР [117, с. 80]. Після відмови, М. І. Орлов зі своїм загоном відступив до гір, де 

об’єднався з загонами т. зв. зелених. «Зеленими» у джерелах та літературі 

найчастіше називали ті нерегулярні військові загони, які складались зі злочинців та 

дезертирів. Також цей термін вживався білогвардійціями для членів КПА [82, с. 38]. 

Пізніше П. М. Врангель називав М. І. Орлова «авантюристом», «що зібравши 

навколо себе купку пройдисвітів, оголосив боротьбу під гаслом «оздоровлення тилу 

для плідної боротьби з більшовиками» [106, с. 259]. М. І. Орлову безперешкодно 

вдалося захопити Сімферополь у ніч з 21 на 22 січня 1920 р., в т. ч. за допомогою 

кримських татар, що переховувалися від мобілізації в горах. Про підтримку 

кримськими татарами М. І. Орлова одноголосно свідчать і пробільшовицькі газети 

«Борьба» та «Коммунист» і спогади П. М. Врангеля [67, 1920, 28 квітня, № 82, с. 1; 

73, 1920, № 88, 28 квітня,с. 1; 106, с. 260].  

Захопленню Сімферополя М. І. Орловим сприяло і його об’єднання з іншими 

повстанськими загонами. Згідно рапорту прокурора Харківської судової палати 

М. І. Орлов вступив у «повний контакт із зеленими» та співпрацював з 

більшовиками підпільного Кримського обласного воєнно-революційного комітету 

[41, арк. 55 зв.]. Загін М. І. Орлова, що складався з 450 осіб, реквізував 

продовольство у сільського населення Криму. В той же час частина містян називала 

М. І. Орлова «справжнім захисником народних прав і інтересів» [41, арк. 55 зв.].  
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За даними Управління державного розшуку у Криму у червні 1920 р. окрім 

орловського, діяло ще три великих загони. Феодосійський загін дислокувався біля 

Топлівського монастиря. У документах він оцінюється як «чисто більшовицький» 

[41, арк. 56]. Зуйський загін, що перебував біля селища Зуя Сімферопольського 

повіту, нараховував близько 200 осіб. Алуштинський загін діяв в районі 

Алуштинського шосе [41, арк. 56]. Керівництво двох останніх загонів не мало чіткої 

партійної приналежності й часто прості члени загонів займалися звичайним розбієм. 

Також у Сімферопольському повіті займалися в тому числі грабіжництвом й 

інші загони. Так, між селами Мелеком, Азаматом, Єленовкою та гроту Мурзак-Коба 

дислокувався загін зі 150 чоловік на чолі з Рамазаном Апла Оглу [41, арк. 56]. В 

районі села Тавель займався розбоєм загін біглого каторжанина Душаніна у складі 

24 осіб [41, арк. 56]. А загін з 30 осіб в районі Маммуд-Султана підозрювався у 

вбивстві полковника Будякова. У лісі Долгоруківського Джейлалі переховувалося 

240 чоловік (з них 40 становила кіннота). За оперативними відомостями Управління 

державного розшуку, бійці цього загону були добре озброєні та мали «нову 

англійську амуніцію». 20 чоловік цієї групи були причетні до пограбування маєтку 

«Вейрат» Кеселера [41, арк. 56]. До того ж інший загін у кількості 60 осіб та 5 

кавалеристів грабував цивільних у районі сіл Мангуш, Тав-Бадрак, Шури, Пички та 

долини ріки Качі [41, арк. 56].  

Декілька повстанських загонів загальною кількістю 150 осіб діяли в районах 

мису Ай-Тодор, сіл Старі Шулі, Ходжа-Сала і скального масиву Мангуб-Калє. За 

твердженням П. В. Макарова, вищезгаданий район Тавеля стал значним осередком 

діяльності КПА. Повстанцям вдалося «експропріювати машинку, надрукувати 

прокламацію для міста та видати наказ про проголошення у лісі військового стану» 

[131, с. 132]. Вони успішно давали відсіч Руській армії, частини якої дислокувались 

у с. Тавель [131, с. 133].  

На деякий час загони могли об’єднуватися для спільних військових операцій у 

лісовій місцевості аж до Ялти [41, арк. 56 зв.]. Ці факти з офіційних документів 

підтверджуються мемуарами та періодикою 1920 р. П. В. Макаров детально 

окреслив склад загону у спогадах: «Нашу увагу привертав самий революційний 
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район – село Мангуші. Десь був осередок дезертирів і революційної татарської 

молоді. По балці, між двома горами, стояв загін у сорок душ. Загін не мав ні 

обмундирування, ні достатнього озброєння, ні продовольства. Вони часто 

харчувалися капустою і навіть склали приказку ,,від капусти не піти”. Жили вони в 

землянках. Весь загін складався зі звільнених із будівлі школи, привезених з 

Харкова» [131, с. 102]. Також мемуарист відзначив, що загони діяли виключно в 

районах, де мали підтримку місцевого населення [131, с. 102]. 

В червні 1920 р. відбулись вибори на посаду командувача Зеленої армії. 

Кандидатами на посаду були: капітан М. І. Орлов та поручик Гетьман. Члени 

Ревкому висловились проти обрання капітана М. І. Орлова, «ставлячи йому в 

провину його нерішучість і невиконання в кінці березня, під час відправлення на 

фронт, даних йому Ревкомом наказів» [41, арк. 61]. Командуючим було обрано 

поручника Гетьмана, а капітану М. І. Орлову доручили організаційну роботу та 

вербування офіцерів з Руської армії [41, арк. 61].  

Документи Управління державного розшуку у Сімферополі та Севастополі 

засвідчують, що «зелені» та більшовики підтримували регулярний зв’язок через 

жінок офіцерів-орловців та «повій» [41, арк. 61 зв.]. Між тим підпільний Кримський 

обласний воєнно-революційний комітет у «Відозві підпільного Кримського 

обласного військово-революційного комітету до солдатів і робітників із закликом не 

вірити авантюристу Орлову» 5 березня 1920 р. спростовував будь-які зв’язки з 

М. І. Орловим, називаючи його «бандитом» [92, с. 233–234].  

У лютому 1920 р. очільники місцевих осередків лівих партій (від РКП (б) 

Леонов, від лівих есерів Андрєєв та Крилов-Шостаков) разом з анархо- 

синдикалістами, анархо-комуністами та борьбистами розпочали підготовку 

повстання проти А. І. Денікіна [11, арк. 68]. Незабаром 36 членів цього 

повстанського штабу було роззброєно та заарештовано [83, с. 159]. За свідченнями 

підпільника Б. Одоєвського, Клепов-Наливайко і Гінзбург були засуджені до 

смертної кари, а решта – до каторжних робіт. Але частину арештантів виправдали та 

відпустили на свободу [11, арк. 69]. Вважаючи такі вироки занадто м’якими, 

Я. О. Слащов особисто наказав вивезти до Джанкою та розстріляти й інших 
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організаторів: Крилова-Шостакова, Гітіна, Петрова, Федана, Авдєєва та Губаренка 

[11, арк. 69].  

Після цього розстрілу Севастопольський ревком вирішив перейти до 

терористичної роботи, щоб «сприяти деморалізації врангелівського тилу» 

[11, арк. 70]. Для цього ревком закликав керівництво повстанських загонів у горах 

активніше нападати на «продовольчі та військово-заготівельні бази і руйнувати 

транспорт» [11, арк. 70]. Також ревком налагодив випуск агітаційних листівок у 

типографії газети «Вечернее слово» [11, арк. 70]. За свідченням П. В. Макарова КПА 

вдалось налагодити масовий випуск листівок та їх розповсюдження по Криму: 

«Щоб ,,помацати” новоявленого отамана, ми відрядили до Сімферополя Альошу 

Буланова і Яшу Квасова. Одночасно було відстукано на машинці і розкидано по 

найближчих селах і Сімферополю кілька сот відозв» [131, с. 144]. 

У рапорті прокурора Одеської судової палати від 22 червня 1920 р. зазначено: 

«Діяльність розбійницьких зграй, що іменують себе то зеленими, то дезертирами, то 

орловцями має планомірний характер і відбувається під керівництвом більшовиків, 

які мали за мету зруйнувати наш тил і перервати всяке сполучення між окремими 

місцевостями Кримського півострова» [41, арк. 5]. Дійсно, «зелені» значно 

ускладнили сполучення між Сімферополем, Ялтою, Феодосією та іншими 

населеними пунктами. На думку прокурора будь-яке просування Руської армії за 

межі Криму сприятиме активізації повстанців, які почали утворювати великі 

воєнізовані угрупування біля населених пунктів та органи управління в містах: 

Навіть «у них вже призначений комендант м. Сімферополя» [41, арк. 5].  

Прокурор Одеської судової палати у рапорті від 22 травня 1920 р. 

наголошував на безперспективності наступальних операцій у Північній Таврії без 

попередньої ліквідації загонів зелених та дезертирів у тилу: «Боротьба з цими 

бандами досі велася вкрай неенергійно і завжди обмежувалася півзаходами: загони, 

які посилалися на цю боротьбу, були нечисленні, певного плану, який би «привів до 

оточення і захоплення цих зграй, вироблено не було», а військові не забезпечили 

порядок у населених пунктах, які «перетворились на базу забезпечення 

партизанських загонів» [41, арк. 5 зв.].  
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Прокуратура Харківської судової палати визнавала: «Комендатура міста 

Бахчисараю так і Управління стражі абсолютно необізнані про події, що 

відбуваються в безпосередній близькості: вся їх обізнаність заснована на чутках і 

відомостях, отриманих від приїжджих селян» [41, арк. 55]. За оцінкою автора 

рапорту місцеві органи влади не можуть ефективно боротися з «зеленими» тому, що 

останні користуються «співчуттям місцевого населення» [41, арк. 55].  

Повстанці дійсно мали підтримку у першу чергу незаможного населення як 

борці зі справедливістю. Третій радянський полк на чолі з капітаном 

П. В. Макаровим, наприклад, у ніч проти 24 травня 1920 р. у селі Уппа пограбував 

заможного турка Яг’я Хаджі, «від якого привезли килими, подушки, білизну та 

мідь» [41, арк. 31]. Під час допиту вартовий 2-ї дільниці Ф. Куценко, який був 

захоплений у полон «зеленими» стверджував, що П. В. Макаров координував свою 

роботу з Севастопольським ревкомом [41, арк. 31]. На озброєнні полку було 40 

гвинтівок, 20 револьверів, одна шашка, три бомби [41, арк. 31].  

Для поповнення своїх загонів КПА було оголошено мобілізацію чоловіків 

віком від 19 до 35 років, але лише 5 чоловік прийшли самі [27, арк. 69]. За 

свідченням офіцера Л. Фірстова «бандити стали почувати себе останнім часом 

сильніше» та почали нападати на загони ЗСПР. Зелені брали у полон офіцерів, 

захоплювали запаси зброї, телефонні апарати тощо [27, арк. 69]. 

Все ж таки владі вдалося досягнути певних результатів у боротьбі з 

антиурядовими силами. За оцінкою Б. Одоєвського підпільна «робота ставала все 

трудніше. Провали слідували за провалами» [11, арк. 70, 71]. Як засвідчують 

документи більшовиків, у Севастополі активно діяли тисячі агентів контррозвідки. 

Їх роботою керували Особливий відділ морського штабу; розвідувальне відділення 

штабу Головнокомандуючого УПР; Наглядове відділення Генерального Штабу, 

Освідомче відділення при генерал-квартирмейстере; Державно-розшукове 

управління УПР [11. арк. 70–71]. 

У квітні 1920 р. у Сімферополі було розстріляно двох членів обласного 

комітету РКП (б) Петрова та Шкуріна, 6 членів Мусульманського комуністичного 

бюро та 10 комсомольців [11. арк. 71]. І. Д. Папанін наголошував на значній частці 
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татар у складі пробільшовицьких загонів: «Піднесення серед татарського населення 

було винятковим. Загін наш швидко виріс. Прийшло багато татар» [149, с. 35]. 

У наказі Кримського Військово-революційного комітету про проведення 

мобілізації в повстанські загони і червоні полки по розгрому Врангеля від 7 липня 

1920 р. стверджувалось, що КПА завдала значної шкоди білогвардійцям ліквідацією 

агентурної мережі врангелівського режиму у лавах повстанців, призупиненням 

транспортного сполучення, взяттям під свій контроль лісозаготівельних підприємств 

[92, с. 262]. 

25 червня та 23 липня 1920 р. військово-польовий суд засудив до смертної 

кари 16 чоловіків (Айзенштейна, Мезіна, Нікітіна, Румянцева, Юртаєва, Афалова, 

Циганкова, Левченка, Свєтніцького, Стасельського) та 16 чоловіків – до каторжних 

робіт. Також у ці дні було заарештовано Леві, який координував роботу ревкому 

[11, арк. 71]. Після арештів та розстрілів активістів у містах більшовики та есери у 

липні 1920 р. визнали керівником антиврангелівського руху на півострові 

командувача Кримською повстанською армією О. В. Мокроусова [11, арк. 71].  

Затримання більшовиків підтверджуються і спогадами П. В. Макарова. 

Особливо емоційно він описує затримання підпільника Циганкова, який перебував в 

одній з лікарень Криму після сутички наприкінці травня з офіцером Руської армії: 

«22 травня о 12 годині дня, в лікарню увірвалася група озброєних офіцерів і 

солдатів. Незважаючи на протести лікарів т. Циганкова на ношах віднесли до 

в’язниці і ув’язнили в одиночку» [131, с. 120]. 

На ім’я П. М. Врангеля від єп. Веніаміна та від О. М. Врангель постійно 

надходили прохання про помилування засуджених до страти. Про це, наприклад, 

відзначено у номері 326 «Таврического голоса» від 30 вересня 1920 р. [76, 1920, 

№326, 30 вересня, с. 1] та у спогадах єп. Веніаміна. Єпископ згадував, що прохання з 

часом почали надходити у такій кількості, що П. М. Врангель видав наказ про 

заборону прохань про помилування [97]. 

У спогадах І. Д. Папанін писав про незначну у Севастополі кількість 

більшовиків, які координували свою роботу з Кримською повстанською армією [11, 

арк. 71; 149, с. 16–17, 31]. За його свідченнями підпільна робота координувалась з 



135 
 

Мелітополя Ю. П. Гавеном, Л. П. Немченко, С. Я. Бабаханом та Семеновим 

[11, арк. 72; 149, с. 16–17, 31]. Одного з організаторів цього руху у Криму 

С. Я. Бабахана відсторонили від командування після особистого конфлікту з 

О. В. Мокроусовим та І. Д. Папаніним [149, с. 16–17, 31].  

О. В. Мокроусов концентрував у своїх руках загальне керівництво 

пробільшовицькою частиною повстанського руху. Він 24 серпня 1920 р. видав наказ 

№ 1 по Кримській повстанській армії, за яким усі загони повинні увійти до складу 

КПА. Ті загони, що не підпорядкувались О. В. Мокроусову, визнавались 

злочинними угрупуваннями та роззброювались [141, с. 62; 131, с. 150]. Український 

історик Т. Б. Бикова наголошувала, що основним завданням КПА було повалення 

УПР до зими [195, с 15]. 

Керівники КПА О. В. Мокроусов та І. Д. Папанін, радянський підпільник 

С. Сєф (діяв у Криму у 1919–1920 рр.) ставили головною метою здійснення 

терористичних актів на території Криму, знищення чиновників, військових 

начальників, щоб пришвидшити поразку Руської армії у війні з РСЧА та встановити 

радянську владу. Також С. Сєф у спогадах дещо перебільшував ефективність роботи 

повстанців. За його твердженням «Надзвичайна швидкість пересування, раптовість 

появи, сміливість операцій – все це справляло належне враження» [163, с. 149], а 

«наступ одного із загонів на Судак викликав паніку у колах феодосійської вояччини, 

аж до того, що публіка стала розмірковувати про евакуацію» [163, с. 149].  

КПА знищила єдину паливну базу Криму – Бешуйські вугільні шахти 

[141, с. 65]. Загони КПА зупинили заготовку та постачання деревини для Руської 

армії, постійно переривали телефонний та телеграфний зв’язок, вбивали 

контррозвідників ЗСПР, збирали розвіддані для РСЧА [149, с. 16]. Результатом 

диверсійної роботи у м. Сімферополі стало знищення парового вітряка, тимчасове 

зупинення залізничного сполучення [141, с. 109]. 

За наказом О. В. Мокроусова призупинялась лісозаготівля, робота вугільних 

шахт тощо. Усіх працюючих керівників після опублікування цього наказу 

розстрілювали на місці, а робітників передавали до Військово-революційного 

трибуналу (частина з них буде розстріляна за співпрацю з Руською армією). У селян, 
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що виконували гужові повинності для Руської армії, реквізували коней 

[141, с. 67, 90, 91]. 

Частина інтелігенції та військових білогвардійського руху вважали бійців 

КПА звичайними злочинцями, які грабують, вбивають людей та знищують урядове 

майно. Такі думки ми знаходимо у спогадах професора Таврійського університету 

М. М. Алексєєва, поручника С. І. Мамонтова, Н. В. Савича та Я. О. Слащова. За 

твердженням Н. В. Савича основним джерелом поповнення загонів зелених було 

населення Криму, що «не зазнало більшовизму» [160, с. 362]. За його 

спостереженнями населення Північної Таврії було більш вмотивоване до вступу в 

Руську армію, бо значно потерпало від більшовицьких репресій [160, с. 362]. 

Позиція Я. О. Слащова повністю тотожна Н. В. Савичу. У листі № 10243 від 5-го 

жовтня 1920 р. він зазначив, що КПА поповнюються за рахунок частини татар, які 

невдоволені земельним законом (статусом вакуфних земель) [165. с 71–72]. А інші 

татари вимагали від уряду утворити татарські територіальні війська [165, с 71–72]. 

Він в черговий раз підтвердив неспроможність УПР протистояти КПА: «Зараз же 

зелені діють на всю і навіть не дозволяють рубати дрова» [165, с. 72]. Також генерал 

твердив, що «без підтримки, хоча б їжею, місцевого населення повстанці існувати не 

можуть» [165, с. 72].  

С. І. Мамонтов та М. М. Алексєєв більше уваги у мемуарах зосередили на 

проблемі територіальних кордонів та тактиці ведення бою КПА. С. І. Мамонтов 

згадував: «У горах водилися „зелені”, рід бандитів, які нападали на одинаків» [133, 

с. 455]. М. М. Алексєєв більш детально описує місце діяльності КПА та бандитів 

так: «Понад те по дорозі часто грабували. Шлях йшов спочатку пустельними і 

горбистими місцями біля моря, потім звертав на північ до першого великого села 

Більбек. Ця частина шляху не вважалася небезпечною, але після неї до Бахчисарая 

шосе йшло пустинними місцями, а перед Бахчисараєм входило в лісисту лощину, до 

якої справа підходили відроги Кримських гір. Це і було найнебезпечніше місце. З гір 

по лісах сходили в це місце зелені, брали данину з мандрівників, а іноді і вбивали» 

[84, с. 249]. Це не заперечували й бійці КПА. У спогадах П. В. Макарова наводився 

факт вербування до армії злочинців: «Цей типовий билинний розбійник [Шурка] 
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детально розпитав про цілі нашого загону і, загорівшись непереможним бажанням, 

став благати прийняти в нашу компанію. На війні гарні всі засоби. Шурка підходив 

нам для зв’язку, і ми взяли його в товариші» [131, с. 94]. 

Усвідомлюючи велику небезпеку дій КПА, П. М. Врангель впровадив низку 

заходів з ліквідації повстанців. Голова контррозвідки Є. К. Климович доручив 

А. Л. Носовичу ліквідувати осередки КПА у горах та лісах Криму [106, с. 431–432]. 

П. М. Врангель схвально оцінює роботу Особового відділу. Контррозвідка у м. Ялта 

та у прифронтовій зоні виявила більшовицькі осередки у Сімферополі, Севастополі, 

Ялті, Керчі, Феодосії, Євпаторії, в т. ч. Кримський обласний воєнно-революційний 

комітет. Було заарештовано радянських розвідників під псевдонімами: «Симка 

Кессель», «Рафаїл Курган», «Фоля», «Наум Глатман». Також за твердженнями 

П. М. Врангеля виявлено значні суми коштів (250 тис. «романівських» (тобто 

дореволюційних) карбованців, коштовностей на суму 28 млн карб.) для 

фінансування Кримського обласного воєнно-революційного комітету та їх звітна 

документація [106, с. 431–432]. А 13 вересня 1920 р. морською контррозвідкою 

Руської армії були заарештовані зв’язківці КПА. Тому зв’язок РСЧА з Кримською 

повстанською армією припинився; підпільний більшовицький рух у Севастополі 

значно послабив свою діяльність [11, арк. 72]. КПА продовжувала свою диверсійну 

роботу без вказівок з Москви.  

Також для ліквідації злочинних угрупувань наказом керівника військового 

управління УПР генералом-майором Вільковським «Про сільських комендантів на 

території збройних Сил Півдня Росії» призначались коменданти у великих 

населених пунктах. На останніх покладався контроль виконання повинностей 

населенням, забезпечення правопорядку, профілактика зловживань зі сторони 

військових. За наказом Вільковського, комендатури створювалися у Керченському 

укріпрайоні, Євпаторійському, Сімферопольському, Феодосійському повітах 

[64, арк. 1]. У прифронтових районах сільські коменданти підпорядковувалися 

командирам гарнізонів, у випадку їх відсутності – повітовим воїнським головам 

[64, арк. 2]. Сільські коменданти мали право вимагати виконання наказів вищого 

військового командування та контролювати їх виконання [64, арк. 2]. Коменданти 
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були зобов’язані підтримувати правопорядок у підконтрольному районі та у випадку 

необхідності доповідати про правопорушення волосній, сільській владі, повітовій 

стражі. Коменданти зобов’язувалися також не допускати свавілля військових щодо 

пересічних громадян, зокрема мали боротися з мародерством, грабунками тощо, 

залучаючи місцеву стражу та інші збройні загони [64, арк. 2]. КПА завдавала 

значної шкоди УПР особливо під час евакуації Руської армії з Криму. 

Отже, врангелівський режим не зміг організувати дієву систему протидії 

корупції, бандитизму та КПА. Після Одеської та Новоросійської евакуації до Криму 

прибула велика кількість людей серед якої були і представники кримінального світу, 

до державних структур потрапляли корупціонери, а у горах та лісах Криму діяли 

повстанські та бандитські угрупування. П. М. Врангель вимагав звільняти 

чиновників, які зловживали своїми обов’язками, але корупція залишалась та 

продовжувала зростати протягом усього часу функціонування режиму 

П. М. Врангеля у Криму. Також значною проблемою для уряду були бандитські та 

повстанські загони. Серед них були бійці більшовицького підпілля (КПА), орловці, 

озброєні злочинці та дезертири. Проблема бандитизму та КПА стала нездоланою 

для врангелівського режиму, про що свідчить велика кількість вдалих диверсійних 

операцій більшовиків. Більшовики підтримували антиурядові виступи, що також 

погіршувало і без того складне становище білогвардійців.  

 

2.6. Спроби врангелівського уряду посилити боєздатність Руської армії 

П. М. Врангель отримав після командування А. І. Денікіна 

малодисципліновану й деморалізовану армію. Під час хаотичної евакуації 

Новоросійська 11 березня 1920 р. було втрачено багато військового спорядження. 

Кількість евакуйованих солдатів, за спогадами П. М. Врангеля, становила близько 

25 тисяч і до 10 тисяч донських козаків [106, с. 381]. Евакуйовані до Криму 

військові повністю втратили боєздатність і потребували відпочинку. Оборону 

Криму утримував у січні – березні 1920 р. корпус кількістю 3200 осіб на чолі з 

генералом Я. О. Слащовим [331, с. 70].  
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Флот також перебував у скрутному становищі через брак боєприпасів, 

палива, військових фахівців [175, с. 141]. Технічна база Чорноморського флоту була 

знищена більшовиками, німцями, невдалим керівництвом портового заводу та 

Військово-морського управління [175, с. 296]. Частковий ремонт військових 

кораблів та залучення цивільних («комерційних») суден не могли забезпечити 

потреби Руської армії [175, с. 296]. Непоодинокими були випадки нестачі провіанту 

для моряків [175, с. 300]. 

Перед початком нового походу П. М. Врангелю необхідно було поновити 

контроль над армією: припинити пияцтво, повернути до лав армії дезертирів, 

скоротити командні кадри тощо. Припинення свавілля серед військових стало 

основним завданням нового керівництва на чолі з П. М. Врангелем. Усі винні в 

порушенні військової дисципліни піддавалися військово-польовому суду, де їх 

очікувала смертна кара [331, с. 115].  

Перш за все П. М. Врангелем було скорочено військові підрозділи, які 

втратили боєздатність. На їх основі було створено нові військові угрупування. 

Утворювалось три корпуси: під головуванням О. П. Кутепова, до його складу 

увійшли колишні частини Добровольчого корпусу (Корнилівська, Марковська та 

Дроздовська дивизії); генерала Я. О. Слащова, до складу якого введено залишки 

інших військових угрупуваннь та 13 і 14-та піхотні дивізії; Донський корпус. 

Регулярні частини кінноти планувалось звести у шість полків. Також було 

скорочено багаточисельні штаби, у яких зникла потреба після Одеської та 

Новоросійської евакуації [221, с. 89]. Враховуючи те, що Руська армія 

мобілізовувала бійців у південноукраїнскому регіоні, у її складі значно зросла 

кількість українців. Українські історики Ф. Г. Турченко та Г. Ф. Турченко 

відзначають значний вплив українського фактору на Руську армію. За їх оцінкою 

Руська армія на дві третини складалась з українців. Тому у складі армії було 

утворено окремі військові частини під українским прапором [342, с. 121].  

В. О. Крупина вважав, що представники проукраїнских сил намагались 

здійснити переворот у Криму: «Дехто Одоєвський свідчить, що у середині червня 

1920 р. у Феодосії відбувся нелегальний з’їзд представників українських організацій 
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при військових частинах. Учасники з’їзду давно готували військовий переворот та 

усунення П. Врангеля з посади, проте головною їх метою було продовження 

боротьби з більшовиками» [280, с. 156]. Отже, національні частини могли б стати 

базою для антиврангелівського повстання. Тому, на думку В. О. Крупини, 

П. М. Врангель спочатку хотів обмежитися деклараціями щодо створення 

національних частин [280, с. 155]. Але створення українських національних частин 

швидко набуло розголосу. Українці, що перебували на службі у Руській армії 

почали активно переводитись до українських частин [341, с. 56]. Як приклад, 

Г. Ф. Турченко наводить створення у складі Руської армії під українскими 

знаменами куренів: Полтавський, Катеринославського повстанського коша 

«Визволення України», Мелітопольський та ін. [341, с. 56]. 

В. О. Крупина наводить приклади утисків українских національних частин з 

боку російського офіцерства. Попри декларовану П. М. Врангелем проукраїнську 

політику, бійців «Галицько-української збірної станиці» змушували відмовитись від 

українскої символіки. Разом з цим В. О. Крупина звертає увагу на такий випадок: 

«Коли група українців об’єдналася у стройову частину під назвою ,,Галицько-

українська збірна станиця” і вирушила з Балаклави на фронт, її похід 

супроводжувався підтримкою населення. Прибувши на фронт і вишикувавшись для 

зустрічі командира Дроздовської дивізії генерала А. Туркула, щодо українського 

прапору прозвучав наказ – ,,негайно викинути цю ганчірку”. Незважаючи на це, 

близько 80 ,,станичників” продовжували виконувати функції пішої розвідки 

Дроздовської дивізії» [280, с. 155].  

Ще одним прикладом національного загону була Текінська сотня, до складу 

якої, входили туркмени. Їй була довірена охорона кабінета П. М. Врангеля [283, с 

201].  

Влітку 1920 р. німецькі поселенці формують у складі Руської армії піхотний 

німецький батальйон. Також німці служили в артилерії та кавалерії [136, с. 255]. 

Одним з основних заходів для поновлення боєздатності Руської армії було 

запровадження загальної військової повинності. У наказі № 3049 від 28 квітня 

1920 р., зазначалось, що військова служба була обов’язковою для всіх чоловіків. 
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Була скасована традиційна для Добровольчої армії система найменування 

підрозділів. Замість неї, кожній військовій частині присвоювався номер, а назва 

Добровольча армія змінювалась на Руська армія [99, с. 7]. Також цим наказом 

П. М. Врангель намагався підвищити виконавчу дисципліну. За ухилення від 

мобілізації передбачалося покарання у вигляді конфіскації майна родичів 

військовослужбовця [155, с. 83]. Окрім того, дезертири, за наказом від 3 вересня 

1920 р., позбавлялися права отримати земельний наділ [51, арк 19, 82].  

Уряд Півдня Росії приділяв належну увагу підготовці нових військових, які 

навчалися в запасних батальйонах [2, арк. 4]. Також уряд опікувався матеріальним 

станом армії. Окремим наказом П. М. Врангеля № 3719 від 25 жовтня 1920 р. 

запроваджувалися нові заходи для покращення забезпечення армії, «поліпшення 

побуту військовослужбовців та їх родин» і соціального захисту інвалідів та 

ветеранів [3, арк. 1 зв.].  

Наказом голови штабу генерал-лейтенанта П. М. Шатілова №148 від 10 

серпня 1920 р. запроваджено режим економії у війську [2, арк. 1 зв.]. У першу чергу 

від армійців вимагалось зменшити використання деревини та інших будматеріалів. 

Будівельні матеріали та деревину дозволялось використовувати лише для 

задоволення військових потреб [2, арк. 1 зв.]. 

Наказом П. М. Врангеля № 3052 від 29 квітня 1920 р. офіцери РСЧА, які з 

будь-яких причин опинилися на території підконтрольній Уряду Півдня Росії, 

звільнялися від покарань з поновленням їх у військовому званні, поверненням 

нагород, отриманих до 1 грудня 1917 р. та на службі ЗСПР [99, с. 11–13]. 

Г. М. Раковський відзначає, що нестача військових кадрів змусила мобілізовувати до 

лав Руської Армії колишніх червоноармійців [155, с. 76; 331, с. 76]. Спочатку 

перебіжчиків та полонених відправляли до спеціальних таборів, де силами 

Особового відділу виявлялися диверсанти. Така ж робота проводилась і в армії. 

Після перевірки колишніх червоноармійців використовували на господарських 

роботах, а пізніше навіть відправляли на фронт [155, с. 76; 331, с. 76]. Для 

додаткової мотивації бійців наказом 30 квітня 1920 р. П. М. Врангелем було 

затверджено нову нагороду – орден св. Миколи, що мав два ступені. Кожен 
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військовий, незалежно від звання, мав право на нагородження обома ступенями 

ордену [106 с. 339; 331, с. 77; 60, арк. 1–2]. Визначення осіб, вартих нагородження 

орденом Св. Миколи Чудотворця, покладалося на Головнокомандувача, орденську 

слідчу комісію та кавалерську думу ордену [106 с. 339; 60, арк. 1]. Г. Ф. Турченко 

коротко та змістовно виклала основну суть заходів по поновленню боєздатності 

армії: «Врангель розпочав свої перетворення з армії, в якій процес розкладу зайшов 

досить далеко. Метою цих перетворень було підвищення боєздатності армії шляхом 

укріплення дисципліни, субординації, повернення авторитету вищому командному 

складу та певної реорганізації збройних сил. Генерал Врангель наказав командирам 

військових частин навести строгий порядок, припинити насилля над мирним 

населенням, грабунки, дебоші, не зупиняючись для виконання цього наказу перед 

розстрілом військовослужбовців і навіть офіцерів» [341, с. 52]. 

Не випадково П. М. Врангель високо оцінював власні зусилля з організації 

Руської армії, бо у підсумку кількість солдат та офіцерів різко збільшилася. На його 

думку, армія стала «серйозною силою», оскільки її чисельність на травень 1920 р. 

досягла 40 000 осіб та збільшилося її озброєння: «Десять танків, двадцять 

аеропланів…. У всіх частинах велися посилені стройові заняття» [106, с. 470].  

На урядових заходах командний склад намагався перебільшити боєздатність 

та забезпеченість армії. П. М. Врангель згадував про одну з військових 

урочистостей: «Війська проходили урочистим маршем. Зношений та пошарпаний 

одяг, збиті, залатані чоботи, втомлені землисті обличчя, але весело та бадьоро 

блищать очі, жорстко відбивають крок… Після параду я був присутнім на 

влаштованому на мою честь флотом сніданку на морських зборах. Вів бесіду з 

офіцерами і представниками команд» [106, с. 298]. Звичайно командний склад 

намагався показати бойовий настрій бійців, їх забезпеченість амуніцією тощо. У 

В. Є. Павлова описано такий епізод з життя Руської армії за два дні до приїзду 

Головнокомандувача на огляд частини: «Провівши попередній огляд 3 полку ген. 

Третьяков дійшов висновку, що представити його в „бойовому” вигляді, тобто в 

самому різноплановому одязі і взутті (зазвичай ті, хто носив черевики, не мали 

обмоток), при різноманітному спорядженні та ін., немислимо, а тому вирішено полк 



143 
 

представити у складі трьох зведених рот, по 60 рядів у кожній... Приїзд очікувався 1 

вересня, тому для підготовки до огляду було два дні. Обрати людей було просто, але 

щоб одягнути їх, доводилося з одних знімати шаровари, гімнастерки, взуття і 

передавати іншим... Йшла мобілізація спорядження, рушничних ременів... 

підготовка проходила блискуче» [136, с. 283]. С. І. Мамонтов, О. О. фон Баумгартен 

переоцінили успіхи П. М. Врангеля та твердили, що в наслідок реформи Руська 

армія перетворилась на дисципліновану, боєздатну силу. 

Між тим у номері 100 газети «Свобода» від 19 серпня 1920 р. у примітці 

редакції до статті «Вранґлева армія має вже 150.000 людей» значно применшувалася 

чисельність армії П. М. Врангеля. Помилково стверджувалося, що він мав лише 5 

тисяч «денікінських недобитків» [75, 1920, № 100, 19 серпня, с. 1]. За підрахунками 

Б. П. Матюшенка, станом на серпень – вересень 1920 р. Руська армія складалася з 

10–12 тисяч фронтовиків. Чисельність тилових служб перевищувала кількість 

фронтовиків. За його оцінкою армія була добре озброєна та дисциплінована, але 

більшість служили «заради шматка хліба» [177, с. 519].  

С. І. Мамонтов схвально відгукувався про проведену військову реформу: «Тил 

за той час, який я провів на стрілці, дуже змінився, і на краще. Врангель виявився 

прекрасним організатором. Армія швидко відновлювалася. Вже з одного того, як 

швидко кінно-гірська отримала гармати, коней та сідла, можна було зрозуміти, що в 

тилу порядок. Часто зустрічалися взводи піхоти. Це вже не були розгублені біженці, 

які прибули з Новоросійська, а солдати. По одному тому, як рівно вони несли 

багнети, було видно, що це хороша, бойова частина. І в той же час ніде не було 

видно маршируючих полків і батарей»[133, с. 368].  

Полковник О. О. фон Баумгартен також називав успішним поновлення 

боєздатності армії [86, с. 100]. У тогочасній білогвардійській пресі також 

відзначалося піднесення морального духу у війську (наприклад, у статті «Дух 

войск», надрукованій у номері 246 «Таврического голоса» 20 червня 1920 р. 

[76, 1920, № 246, 20 червня, с. 1]. 
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Цю думку не розділяли голова зв’язку та команди кінних розвідників 2-го 

дивізіону Марковської артилерійської бригади Е. М. Гіацинтов та Отаман 

Всевеликого Войська Донського А. П. Богаєвський, антиурядова преса.  

Е. М. Гіацинтов наголошував на слабкому бойовому дусі у своїй частині та 

низькому рівні матеріального забезпечення: «Зібралось доволі багато офіцерів з 4-ої 

батареї нашого дивізіону, і у нас не було ні коней ні сідл, ні зброї – взагалі нічого! 

Ми з насмішкою називали себе „Збройні сили Півдня Росії ”, так як у нас нічого не 

було!» [158, с. 247].  

В еміграції і сам П. М. Врангель визнав низький рівень матеріального 

забезпечення та деморалізацію значної частини військовослужбовців. На його 

переконання, в умовах війни важливе місце мають особистісні якості командирів. 

Наприклад, загибель генерала М. Г. Бабієва, який користувався авторитетом серед 

військових, призвела до деморалізації кінноти. П. М. Врангель згадував: «В 9 годині 

ранку була отримана коротка телеграма генерала Драценка: „Вчора 30 вересня 

снарядом убитий генерал Бабієв”. Все стало ясно. Зі смертю улюбленого вождя 

померла душа кінноти, зник порив, зникла віра у власні сили» [106, с. 453].  

В жовтні – листопаді 1920 р. українська преса відзначала зростання 

злочинності в армії. У статті «Там, де панує Врангель», вміщеній в номері 18 

«Українського слова» за 6 жовтня 1920 р., наводились приклади судових справ щодо 

ротмістра Маркова, штаб-ротмістра Григор’євського, під’єсавула Бураковського та 

ін. Вищеозначені особи були звинувачені у «низці нальотів у Севастополі» та 

грабунках татар у м. Сімферополь. У статті визнавалось, що армія розкладалася, 

жила грабунками. Суди постійно виносили смертні вироки грабіжникам, але ці 

розстріли армію не могли врятувати [43, арк. 23 зв.]. У публікації наголошувалось, 

що уряд П. М. Врангеля так і не зміг подолати «чорносотенний» характер уряду 

А. І. Денікіна та припинити деморалізацію Білого руху [43, арк. 23 зв.].  

Низьку мотивацію бійців продовжувати збройну боротьбу активно 

використовували більшовики, які через пресу та агентурну мережу у Криму 

розповсюджували статті та листівки відповідного змісту. У листі, опублікованому у 

газеті «Правда» від 12 вересня 1920 р., більшовики закликали білогвардійців 
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виступати проти власного командування та переходити до лав більшовиків: 

«Відмовтеся від ганебної ролі на службі польських панів і французьких лихварів, 

складіть зброю, безчесно спрямовану проти власного народу. Тих, шо чесно і 

добровільно перейшли на бік Радянської влади – не притягнуть до кари. Повну 

амністію ми гарантуємо всім, хто переходить на бік Радянської влади» [172, с. 460]. 

Ця відозва у номері 141 «Военного голоса» від 9 жовтня отримала назву «Воззвание 

палачей» [2, арк. 13 зв.].  

У відозві колишнього ад’ютанта генерала В. З. Май-Маєвського 

П. В. Макарова до офіцерів та солдатів Руської армії від імені «учасників першого 

Льодяного і Дроздовського походів» підкреслювалося: «Вище командування не 

рахувалося з рядовим офіцерством і солдатами, в той час як ви проливали кров на 

фронті, генерали набивали собі кишені» [132, с. 100]. Також автор відозви 

наголошував, що офіцери, промисловці та урядовці лише грабують залишки майна, 

усвідомлюючи швидку поразку [132, с. 102]. 

Про те, що з часом УПР втратив контроль над військовими чинами добре 

свідчить й масове дезертирство під виглядом відстрочок. Виникла проблема 

офіцерів-категористів. Категористи – це особи, які отримували відтермінування від 

служби за станом здоров’я або за іншими обставинами. Вони працювали на 

адміністративних посадах, або взагалі звільнялись від служби. Отримання статусу 

«категориста» було шляхом уникнення мобілізації. Причина цього явища, на думку 

І. М. Калініна, полягала у тому, що в армії П. М. Врангеля вражаючим було 

соціальне розмежування між тиловим та фронтовим офіцерством. Тилове 

офіцерство було набагато заможнішим, ніж фронтове. На тлі зубожіння бійців на 

фронті, тилові заявляли: «Без грошей у цей час сидить тільки дурень» [123, с. 204]. 

Велика кількість військових перебувала за кордоном, не бажаючи воювати. За 

свідченням Н. В. Савича, ці військові дозволяли собі відпочивати у найдорожчих 

готелях Болгарії, в тому числі і за державний кошт [160, с. 357].  

Тому урядовці запропонували висвітлити цю тему журналістам. Цензор 

газети «Военный голос» В. К. Залеський опублікував у номері 109 від 31 серпня 

1920 р. емоційну статтю «На фронт», в якій офіцерство звинувачувалось у 
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небажанні служити. Автор вважав, що чоловіків призовного віку у Севастополі було 

достатньо: «Нікуди яблуку упасти – не те що квартир, кута вільного немає! Усюди 

мешканці, і всюди здорові, сильні (на вигляд) люди. Йдеш по вулиці – суцільно 

готовий матеріал для фронту; рука не відривається від козирка... Підіть на берег 

моря – від Херсонеса до Бельбека – всюди бронзові здорові тіла панів „гігієністів”, 

що приймають водні і сонячні ванни» [2, арк. 8]. Також, за свідченням 

В. К. Залеського, багато категористів виконували важку роботу в артілях 

вантажників [2, арк. 8].  

Загальна деморалізація військових сприяла виокремленню серед 

білогвардійців Корніловського союзу, члени якого показали найбільшу боєздатність 

у війні [155, с. 67].  

Одним з основних своїх завдань П. М. Врангель вважав проведення 

військової операції по здобуттю Північної Таврії, що дозволило б зменшити на 

півострові дефіцит продовольства та створити плацдарм для захоплення Донбасу.  

Висадка десанту 7 червня 1920 р. прикривалася з моря кораблями другого 

загону Чорноморського флоту «Грозный», «Алтай», «Урал», а з боку села 

Степанівка прикриття забезпечували судна «Страж», «Ледокол номер 1», 

«Маленький Азовец» і «Республиканец». Командир 2-го загону Чорноморського 

флоту капітан 1-го рангу генерал М. М. Машуков керував висадкою десанту з 

флагманського корабля «Гайдамак» [165, с. 19]. Корпус під командуванням 

Я. О. Слащова висадився біля Кирилівки та просунувся у західному та північному 

напрямках [155, с. 62]. Біля Кримських перешийків наступав корпус О. П. Кутепова, 

на Чонгарському мосту в районі станції Сальково – корпус П. К. Писарєва, піші 

частини кубанських, терських та астраханських козаків [155, с. 62]. Внаслідок 

наступу Руської армії біля Перекопу РСЧА була розрізана на дві групи та узято 

Генічеськ [155, с. 62]. На думку Н. Кадеснікова важливою складовою наступальної 

операції стала підтримка з моря: «Значення ж нашого флоту в Азовському морі було 

набагато більше, ніж оборонне, так як всі надії на майбутнє покладалися на вихід з 

Криму, як на Мелітопольському, так і в Кубанському напрямку. Вихід з Криму без 

допомоги десантних операцій взагалі був неможливий» [175, с. 28].  
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Руська армія швидкими темпами просувалась у глиб Північної Таврії. 

М. В. фон Дрейер свідчив, що «в двадцятиденних боях молода Руська армія 

абсолютно розгромила XIII армію РСЧА в складі 3, 15, 46, 52, 29, 42 і латиської 

стрілецьких дивізій» [117, с. 131]. За його твердженням залишки XIII армії РСЧА 

розсіялись по дніпровським плавням, переправились на правий берег Дніпра «і 

вкрай нечисленним частинам піхоти вдалося піти на північний схід» [117, с. 131]. 

Більше 10 тисяч червоноармійців було взято у полон; захоплено 49 гармат, 9 

панцерників, 250 кулеметів, 3 панцерних потяги, снаряди, 16 барж, пароплав, 

декілька мільйонів пудів хліба, балони з задушливим газом та хімічну лабораторію 

[117, с. 131].  

C. Смоленський схвально охарактеризував наступальну операцію та заходи 

П. М. Врангеля для поновлення боєздатності армії: «Літня кампанія 1920 року 

розпочата 25 травня блискучим настанням оновленої Російської армії з 

перекопських позицій в Північну Таврію. Стрімким ударом були порушені плани 

червоного командування, яке працювало над підготовкою наступу на Крим» 

[166, c. 2 ] 

Таким чином, Руській армії вдалось розвинути наступ у глиб Північної Таврії 

та в червні 1920 р. закріпитись на Дніпрі. За оцінкою В. М. фон Дрейєра «в руках 

Врангеля опинилась вся Північна Таврія і територія Збройних Сил Півдня Росії була 

збільшена вдвічі» [117 с. 131]. Наприкінці липня 1920 р. фронт Руської армії 

простягався від Азовського моря до Бердянську, Верхнього Токмаку, ст. Попово, і 

далі проходив по Дніпру за винятком захопленої Червоною Армією Каховки 

[117, с. 131]. У серпні-вересні 1920 р. фронт «залишався приблизно колишній, у 

вигляді підкови, упирається своїми кінцями в Азовське і Чорне море» [117, с. 143]. 

Кінні роз’їзди (патрулі) О. П. Кутепова доходили до Маріуполя, Синельникова та 

Юзівки [117, с. 143].  

Просуванню військ П. М. Врангеля в глиб материкової України сприяли 

антибільшовицькі настрої частини населення, що особливо яскраво втілилися у 

селянських повстаннях. У липні 1920 р. з 278 волостей Катеринославської губернії 

були охоплені повстаннями – 6, «уражених частково політичним (петлюрівським, 
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махновським, врангелівським)» рухом – 64, куркульськими виступами – 63 [168, 

с. 277–278]. За даними народного комісару внутрішніх справ УСРР В. П. Антонова 

повстанські загони були найбільш активними у Верхньодніпровському, 

Катеринославському, Новомосковському, Павлоградському повітах [168, с. 277–

278]. Антибільшовицькі настрої підтверджував і Я. О. Слащов, який пропонував 

П. М. Врангелю їх використати для дестабілізації тилу РСЧА [164, с. 62].  

Руська армія повинна була вести активну агітаційну роботу на зайнятих 

територіях. Пропонувалося пропагувати урядову програму таким чином: «Установчі 

збори „з виборних від народу”; земля трудовому народу. Поміщики не будуть 

володіти землею; свобода та рівність усіх віросповідань; знищення усіх станів; 

амністія червоноармійцям, що служили в більшовицьких частинах. До звільнення 

усієї Росії – народовладдя на місцях шляхом скликання народних зборів кожної 

губернії по мірі звільнення їх територій від більшовиків» [158, с. 843]. 

Великий вплив білогвардійської ідеології простежується на представників 

молоканського віросповідання та німецькі поселення на півдні України. Прикладом 

може слугувати самовільна евакуація на початку війни мешканців с. Ейнгенфельд 

(сучасне село Полянівка Мелітопольського району Запорізької обл.) до Криму разом 

з відступаючими білогвардійськими військами [86, с. 55].  

Більшовики визнавали, що у Катеринославі настрої «широких мас за 

невеликим винятком не на користь радянської влади. У дні білої небезпеки 

робітники відкрито висловлювали своє задоволення невдачами червоних частин, 

заявляючи, що якщо прийде Врангель, то їм буде жити легше, вільніше і не 

прийдеться голодувати, як голодують за радянської влади. Тепер же, коли Врангель 

розбитий і відступає, настрій робітників походить на настрій дітей, яким показали 

іграшку і не дали. Тобто робітники ставляться до всього апатично, але заявляють, 

що вочевидь так прийдеться пропасти з голоду» [28, арк. 7]. Коли Руська армія 

підійшла до Катеринослава, селяни відмовлялися виконувати продрозкладку, 

сподіваючись на перемогу Білого руху [28, арк. 8].  

На думку В. Є. Павлова наказ П. М. Врангеля № 3226 та «Воззвание» 

П. М. Врангеля від 2 червня 1920 р. сприяли зростанню авторитету Уряду Півдня 
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Росії. В. Є. Павлов відзначає еволюцію поглядів селян стосовно білогвардійців: 

«Населення дивиться волком» – відмічав автор. І далі: «Враження було таке, що 

власне у настроях населення ніяких змін не відбулось. А через декілька днів – явна 

зміна» [136, с. 247]. Рівень підтримки знижувався лише у випадку оголошення 

кінної мобілізації. Селяни, за твердженням автора, «примирилися з владою, але на 

беззаконня відповідали обуренням», а боротьба уряду з мародерством та грабунками 

формувала відчуття захищеності у населення [136, с. 247]. 

Тому для послаблення Руської армії в Північній Таврії у квітні – травні 1920 р. 

більшовики посилали у села інструкторів-агітаторів; допомагали у створенні та 

роботі комітетам незаможних селян; розповсюджували газету «Робітник і селянин» 

та агітаційні листівки («Хіба ти петлюрівець», «Врангелю прийшов кінець», 

«Незаможний на Врангеля»), в яких закликали трудящих продовжувати боротьбу з 

Директорією УНР та Руською армією. Пропагандистську роботу проводили й 

інструкторсько-агітаційні потяги ім. Г. І. Петровського та ім. І. В. Сталіна 

[46, арк. 20].  

Наприкінці вересня 1920 р. становище на фронті погіршується, бо радянське 

командування почало перекидати війська на південь з радянсько-польського фронту 

[117, с. 145]. Під командуванням М. В. Фрунзе було об’єднано: Першу Кінну армію, 

VI частину IX, XI та XIII армії, дві кінні армії, артилерію, понтонні батальйони для 

переправи через Дніпро [117, с. 145].  

У результаті розпочатого 24 жовтня 1920 р. біля Нікополя нового наступу 

РСЧА частини Руської армії відійшли на південь. Подальший наступ Червоної армії 

з Каховського плацдарму силами Першої Кінної армії та 6-ох дивізій піхоти 

кількістю до 30 тисяч чоловік привів до відступу 2-го корпусу генерала 

В. К. Вітковського до перекопських укріплень [117, с. 148]. 30 жовтня 1920 р. 

Червона армія, не зустрічаючи опору, зайняла Сальково і Генічеськ, Чонгар. В 

результаті успішних наступальних дій РСЧА Руська армія була відрізана від Криму, 

а ставка Головнокомандувача втратила зв’язок з О. П. Кутеповим та 

Ф. Ф. Абрамовим [117, с. 148]. Лише силами 3-ої Донської дивізії, яка рушила з 

Новоолексіївки, вдалося повернути Чонгарський півострів, Генічеськ та Сальково 
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[117, с. 148]. Незабаром 1 листопада Руська армія знову відійшла до Перекопу [117, 

с. 149]. В ніч між 8 та 9 листопада 1920 р. РСЧА прорвала оборону Руської армії 

[117, с. 151].  

В анонімній брошурі «Последние дни Крыма» спростовувалось, що Руська 

армія «„практично без втрат” відійшла на укріплені позиції» [154, с. 6]. За оцінкою 

автора, Руська армія понесла значні втрати ще на материковій Україні. Розгром 

Руської армії почався під час «задніпровської операції проти Каховки, де…понесли 

важкі втрати і залишили усі танки. Подальші події є лише наслідком та 

продовженням цієї катастрофи» [154, с. 6].  

Командувач Південного фронту М. В. Фрунзе стверджував, що Руська армія 

була дезорганізована під час відступу до Криму: кидала зброю та продовольство. 

Ось як він згадував про знайдені склади біля ріки Великий Утлюк: «Біля самої 

станції знаходилися величезні пакгаузи, в значній мірі заповнені хлібом, пшеницею і 

ячменем. За мостом і перед ним купи уламків вагонів, паровозів і всякого 

військового майна і спорядження» [176, с. 4]. 

Серед причин поразки Руської армії на Кримських перешийках можна назвати 

погане матеріальне забезпечення: «Погано одягнені офіцери та солдати могли 

зігріватися тільки у кострів, які складно було розводити у зв’язку з браком палива», 

а Кримські перешийки було «укріплено тільки на папері», що було однієї з причин 

прориву оборони Руської армії [109, с. 118]. 

Але О. В. Кривошеїн та інші білогвардійські високопоставлені чини тоді не 

вірили у здачу Криму більшовикам. Так, О. В. Кривошеїн сподівався, що 

більшовики «внаслідок внутрішніх причин ослабнуть настільки, що можна буде 

вирвати у них з рук цей нещасний руський народ» [179, с. 216]. В інтерв’ю, 

опублікованому у номері Ч. 32 газети «Українське слово» від 26 жовтня 1920 р., 

Б. О. Маклаков заявив, що більшовики не в змозі знищити Руську армію, «бо для 

цього вони вже упустили сприятливий момент. Навіть коли більшовики будуть мати 

успіх, армія Врангеля може відступити до Криму, де перекопські укріплення дадуть 

їй можливість триматися стільки, скільки на це буде потреба» [43, арк. 1].  
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М. М. Алексєєв описав ці переломні дні так: «В половині жовтня червоні 

почали наступати на Крим. У всіх було тверде переконання, що наступ буде відбито 

і ніхто серйозно не думав про можливості близького падіння Криму. 26-го жовтня, в 

понеділок я вирушив у свою звичайну поїздку до Сімферополю... На фронті біля 

Перекопу йшли жорстокі бої, однак в місті не було ніякої паніки» [84, с. 250]. 

П. М. Врангель готував населення до життя в умовах блокованого 

більшовиками Криму з нестачею продовольства та палива. У номері 43 газети 

«Крестьянский путь» від 7 листопада 1920 р. опубліковано наказ 

Головнокомандувача № 188 від 4 листопада 1920 р. У ньому він запевнив населення, 

що армія зможе захистити Крим упродовж зими та у подальшому почати новий 

наступ у Північній Таврії: «Руська армія збільшилась більш ніж у тричі, 

поповнилась конями, зброєю і кулеметами. ….ми будемо чекати бажаного часу, щоб 

нанести ворогам Батьківщини вирішальний удар» [3, арк. 5]. Також він закликав 

населення витримати блокаду Криму [3, арк. 5]. Тим, хто не хотів витримати облогу, 

Головнокомандувач пропонував вільно виїхати за кордон. Тих, хто залишався, 

П. М. Врангель закликав «згуртуватися навколо … і внести свою частину праці, 

жертви та розуму в загальний народний подвиг спасіння Батьківщини» [3, арк. 5].  

За наказом №191 від 7 листопада 1920 р., опублікованому у номері 359 

«Таврического голоса» від 10 листопада цього ж року, у Криму було оголошено стан 

облоги. На посаду таврійського губернатора замість С. Д. Тверського призначено 

командуючого військами армійського тилового району генерал-лейтенанта 

М. І. Скалона, який повинен був підготувати Крим до більшовицької блокади [76, 

1920, № 359, 10 листопада, с. 1].  

Б. О. Маклаков звернувся до світової спільноти з проханням надати амуніцію 

та зброю, якої не вистачало Руській армії на Перекопі. Це звернення згадується у 

номері 18 «Українського слова» за 6 жовтня 1920 р. [43, арк. 1]. 

В листопаді 1920 р. КПА завдала удар з тилу коли більшовики та махновці 

увійшли до Криму, чим відрізала відступаючим військам Руської армії шлях біля 

шосе Феодосія – Сімферополь і нанесла поразку 1-ому Кубанському та 2-ому 

Донському корпусам [141, с. 118; Известия, 1920, № 2, 20 листопада с. 2]. Відступ 



152 
 

Руської Армії у глиб півострова розпочався після прориву РСЧА та РПА. 13–14 

листопада 1920 р. загін РПА на чолі з С. Н. Каретніковим захопив м. Сімферополь. 

Водночас до Криму увійшла РСЧА [100]. Головнокомандувач вважав основною 

причиною поразки чисельну перевагу РСЧА. За його даними проти 5 дивізій Руської 

армії воювали 28 дивізій червоноармійців. 4,5 тисячі кавалеристів Руської армії 

стримували 25 тисяч кіннотників РСЧА [154, с. 36]. 

Під час відступу армії у глиб Криму, П. М. Врангель доклав великих зусиль 

для успішної евакуації. У номері 171 газети «Юг России» від 12 листопада 1920 р. 

він запевнив населення про вже підготовлені судна та допомогу військових під час 

евакуації: «Армія прикриє посадку, пам’ятаючи, що необхідні для її евакуації 

кораблі стоять у повній готовності» [2, арк. 17]. Цивільне населення, яке не бажало 

залишатись при більшовицькій владі, залишало своє житло та втікало «цілковито на 

південь» [154, с. 6]. О. В. Кривошеїн у бесіді з представниками американських ЗМІ, 

виклав основні принципи евакуації. Перевага надавалася пораненим та хворим, яких 

почали вивозити ще до цілковитої поразки: «За наказом Врангеля приступили до 

евакуації перш за все поранених та хворих – не можна же дати можливість 

більшовикам звіряче їх добивати – та тих родин з жінками та дітьми, які 

передбачають неминучу загибель після приходу більшовиків» [154, с. 31, 33].  

Члени Марківського піхотного полку описували останні дні евакуації Криму 

у чорних тонах: «Важкі картини евакуації поранених і хворих у неопалюваних 

вагонах та позбавлених усілякої допомоги; бачили розгублених, майже панічно 

налаштованих офіцерів, які чомусь опинилися поза межами своїх частин; знали, що 

тил ,,пакує валізи” і готується направитися до портів; читали газети, що 

заспокоювали тил збереженням боєздатності армії та неприступністю зведених 

позицій» [136, с. 339]. 

П. М. Врангель розумів, що уряду не вистачить коштів на утримання біженців 

та приміщень для їх розміщення, тому проінформував населення про проблеми, які 

можуть виникнути в еміграції та закликав добре обміркувати своє рішення щодо 

«страшного кроку у повну невідомість» [154, с. 31]. Також Головнокомандувачем 

було видано наказ № 97 від 12 листопада 1920 р., за яким військовим заборонялося 
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псувати або знищувати «казенне або суспільне майно» [154, с. 34]. Під час евакуації 

у Севастополі діяв «особливий комітет», до складу якого входили представники 

робочих організацій, міського самоуправління та громадські діячі [154, с. 25]. 

Комітетом було організовано патрулювання вулиць, спостереження за порядком та 

спрямування потоків біженців до портів. Завдяки цим заходам вдалося зберегти в 

основному порядок у Криму: «У місті спокійно, немає грабунків, розбоїв та 

стрілянини і взагалі усього того, чим супроводжується ухід однієї влади та 

очікування приходу іншої», – свідчив Г. Римський [154, с. 25]. Під час евакуації у 

трюми завантажувалося продовольство, вугілля та урядове майно. Перш за все на 

кораблях було розміщено поранених, потім військових. Танки та панцерники було 

знищено, на відміну від снарядів (через небезпеку для мешканців Севастополя) [154, 

с. 37].  

Для евакуації було використано французькі транспортні судна, пароплави 

Російського товариства пароходства і торгівлі; Російського транспортного 

товариства. Французький флот також допомагав евакуації [154, с. 24]. Для 

військових частин, які за наказом П. М. Врангеля прикривали евакуацію, було 

окремо виділено транспорт. Загалом Крим покинули біля 75 тисяч чоловік. 

Американський Червоний хрест та Білий хрест також надавали підтримку 

кримським військовополоненим та пораненим воякам [98, с. 105, 76, 1920, № 319, 19 

вересня, с. 2]. Перебуваючи в еміграції, П. М. Врангель наводить іншу статистику, 

за якою з Криму було вивезено до 130 тисяч осіб, з них 70 тисяч війська та 40 тисяч 

«обслуговуючих тил», 7 тисяч поранених, а також цивільне населення [154, с. 38].  

Г. В. Вернадський відзначав добре сплановану процедуру евакуації урядових 

закладів. Після оголошення евакуації чиновники організовано готували документи 

до завантаження чи знищення неважливої документації на місці. Для попередження 

безладу під час евакуації чиновники та військові отримали спеціальні свідоцтва, за 

якими допускали на судна [192 с. 238].  

В. Х. Даватц та М. М. Львов схвально поставились до організації евакуації 

Руської армії з Криму та визнали, що у той час не було паніки, яка спостерігалась 

під час евакуації Одеси та Новоросійська[233, c.12–13].  
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Отже, під час евакуації з Одеси та Новоросійська до Криму, ЗСПР втратили 

значну кількість амуніції, особистий склад було деморалізовано, серед військових 

були непоодинокі випадки дезертирства та злочинності. Боєздатність зберегли лише 

військові підрозділи на чолі з Я. О. Слащовим, які тримали оборону Криму до 

моменту відновлення боєздатності Руської армії. Для поновлення боєздатності 

урядом об’єднано маленькі небоєздатні частини у три корпуси. Для підвищення 

виконавчої дисципліни було введено загальну мобілізацію. Нестачу кадрів було 

подолано за рахунок залучення до армії військовополонених більшовиків та тих, хто 

добровільно перейшов на бік Руської армії. Особлива увага приділялась військовому 

вишкілу бійців перед відправкою на фронт. Оскільки врангелівський режим 

мобілізував бійців у південноукраїнському регіоні, важливе значення набував 

український чинник 

П. М. Врангель декларував створення українських частин. Окрім українців у 

складі Руської армії діяли підрозділи утворені представників інших 

національностей.  

Станом на червень 1920 р. Руська армія стала боєздатною. Проте пізніше, у 

жовтні-листопаді 1920 р., через низку об’єктивних та суб’єктивних причин (слабке 

матеріальне забезпечення військовослужбовців, втома від війни, дезертирство тощо)  

ця боєздатність була втрачена, що привело до здачі Криму.  

 ____________________________ 

Отже, загальна криза Білого руху сприяла приходу до влади П. М. Врангеля, 

який встановив диктаторський режим у Криму. Державний апарат зазнав суттєвих 

змін. Так, уряду відводилась виключно дорадча функція, усі основні питання 

державного устрою вирішував особисто П. М. Врангель. Українські політики не 

входили до складу уряду. Режим безуспішно намагався подолати корупцію та 

недоброчесну конкуренцію. Вагомим шляхом подолання кризи було запровадження 

режиму економії продовольства та паливно-мастильних матеріалів. Важливу роль 

відігравала розвідка та відновлення старих родовищ нафти та вугілля. Але занепад 

залізничного транспорту та недостатня кількість торгових морських суден 

стримували розвиток торгівлі. Уряд здійснив ряд заходів щодо соціального захисту 
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мешканців Криму, намагався забезпечити населення продовольством, одягом, але 

брак коштів став на заваді здійсненню цих планів. Важливим напрямом внутрішньої 

політики стало проведення земельної реформи, яка отримувала різні оцінки: від 

схвалення до звинувачення уряду у порушенні права приватної власності колишніх 

господарів.  

Одним з досягнень врангелівського режиму було впровадження у шкільну 

освіту татарської та української мов нарівні з російською.  

Діяли просвітницькі організації українців, татар, греків, вірмен та інших 

народів Криму.  

 Стратегічно важливим завданням для П. М. Врангеля було посилення 

боєздатності Руської армії. Тому П. М. Врангель запроваджує загальну військову 

повинність та звільняє від відповідальності офіцерів, що служили в РСЧА з 

поновленням у званні. У складі Руської армії так і не були сформовані заплановані 

українські військові частини. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМА ВИЗНАННЯ ВРАНГЕЛІВСЬКОГО РЕЖИМУ ТА 

ПОЛІТИКА УРЯДУ ПІВДНЯ РОСІЇ ДО ЕСТОНІЇ, ЛАТВІЇ, ЛИТВИ, 

ПОЛЬЩІ, УНР 

 

3.1. Політика режиму П. М. Врангеля щодо Естонії, Латвії, Литви, Польщі, 

УНР та проєкт федералізації Росії 

Першу спробу об’єднати колишню Російську імперію зробив 

Головнокомандувач Збройними силами Півдня Росії (ЗСПР) А. І. Денікін. Він, 

проголосивши гасло відродження «Єдиної і неподільної Росії», ліквідував державні 

органи УНР на підконтрольних Білому руху територіях, відмовився визнати 

незалежність Грузинської та Азербайджанської демократичних республік 

[106, с. 322]. Коментуючи політику А. І. Денікіна у національному питанні, 

П. М. Врангель писав у спогадах: «Билися і з більшовиками, билися і з українцями, і 

з Грузією, і Азербайджаном, і лише трохи не вистачало, щоб почати битися з 

козаками, які становили половину нашої армії» [106, с. 322]. П. М. Врангель 

відмовився від ідеї відродження Російської імперії та планував перетворити Росію 

на федеративну державу [155, с. 29; 80, 1920 July 25].  

Курс на федералізацію Росії підтримувало і найближче оточення 

Головнокомандувача. Генерал П. С. Махров взагалі вважав, що «гасло 

федеративності і єдності Росії» «абсолютно не суперечить одне іншому, як то ми 

бачимо в Америці і Швейцарії» [138, с. 202]. Також він запропонував програму з 

федералізації країни: 1) скликання установчих зборів; 2) впровадження 

федеративного державного устрою; 3) розширення прав органів самоврядування 

[138, с. 202]. 

Важливою складовою політики П. М. Врангеля було українське питання. Ще у 

1918 р. П. М. Врангель дискутував з гетьманом Української держави 

П. П. Скоропадським з цього приводу. Перший вважав створення Української 

держави безперспективним задумом. Син П. М. Врангеля, Олексій писав щодо 

цього: «Зрадівши своєму старому другові й колишньому підлеглому, Скоропадський 
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запропонував йому посаду начальника штабу. Багато годин вони провели у 

диспутах, і Врангель дійшов висновку, що ані українська держава, ані українська 

армія не мають майбутнього» [85, с. 356]. 

Пізніше П. М. Врангель змінив свій підхід до українського питання. У своїх 

спогадах він вже розкритикував уряд А. І. Денікіна за невизнання України та 

кубанських, терських, донських та астраханських козаків як рівноправних партнерів 

у боротьбі з більшовизмом. П. М. Врангель твердив: «Проголосивши гасло „Єдина, 

велика і неподільна Росія”, по суті незрозуміле і невизначене, Головнокомандувач 

[А. І. Денікін – Д.П.] з якимось фанатизмом йшов на боротьбу з усім тим, що 

здавалося йому, йде в розріз зі сповідуваною ним істиною. Самостійниками були 

оголошені і всі ті, хто ще недавно боровся з більшовиками на Україні, всі ті, хто 

служив у гетьмана» [106, с. 361]. Прийшовши до влади, П. М. Врангель 

продовжував вважати помилковою національну політику А. І. Денікіна [106, с. 332; 

77, 1920 №2, 07 жовтня, с. 2].  

Єдиної програми по вирішенню українського питання у УПР не було, але 

певні принципи було викладено у «Відозві Головнокомандувача до українців» від 12 

січня 1920 р. Тут він закликав українців до сумісної боротьби більшовизмом [283, с. 

163]. Швидше за все, урядова програма щодо українського питання засновувалась 

на суспільній думці представників Білого табору, та не мала системного характеру. 

Оточення П. М. Врангеля розділилося на дві групи. Перша група пропонувала 

«утворити свій „малоросійський уряд”» на правах федерації. Провідником цієї ідеї 

був генерал В. Ф. Кірей, який запросив до Криму представників Національного 

українського комітету [177, с. 521]. Друга група (І. Н. Леонтович, І. Г. Черниш та 

інші) хотіла співпрацювати з Директорією УНР без утворення в Криму органів 

представництва українців [177, с. 521]. Оцінку діяльності другої групи ми 

знаходимо у спогадах О. В. Корвін-Круковского, який створив Лігу руських 

офіцерів «За Русь Святую». За його декларативним твердженням завдяки саме 

зусиллям цієї групи було досягнуто домовленості з Директорією УНР про створення 

єдиного антибільшовицького фронту [125, с. 66]. 
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П. М. Мілюков для вирішення українського питання пропонував створення 

федерації, до складу якої увійдуть: Україна та козацькі землі Дону, Кубані, Тереку 

та Астрахані [98, с. 99]. Цю думку він висловив у своїй бесіді зі П. Б. Струве у червні 

1920 р. П. М. Мілюков визнав неможливість подальшої боротьби з більшовиками 

без союзу з національностями, «що самовизначаються» [98, с. 99]. Тому він 

пропонував підтримати на лівому берегу Дніпра Українську державу, а 

Правобережна Україна повинна залишитись за поляками. Також П. М. Мілюков 

пропонував визнати українців рівноправною з росіянами нацією, відмовившись від 

вживання терміну «малороси» [98, с. 99]. 

Влітку 1920 р. П. М. Врангель схвалив ідею Української держави на правах 

широкої автономії: визнати «за Малоросією найширшу автономію в межах 

майбутньої Російської держави» [106, с. 346]. Однією з проблем у зовнішній 

політиці залишалося узгодження кордонів УНР з польським урядом та Директорією 

[106, с. 346]. На наше переконання, незважаючи на проголошені у спогадах 

П. М. Врангеля поступки з українського питання УПР був не готовий співіснувати з 

УНР та визнати право останнього на українські етнічні землі.  

У ході засідання представників від українських організацій та військового 

командування під головуванням П. М. Врангеля 27 липня 1920 р. було досягнуто 

домовленості про створення партизанських загонів для боротьби з РСЧА. 

Координатором штабу партизанських загонів було призначено генерала 

Г. Є. Янушевського [66, арк. 1 зв.; 165, с. 57, 58]. До організації роботи штабу було 

залучено: генерал-майора С. В. Лукашевича; генерал-майора К. Прісовського; 

полковника І. В. Кохановського; полковника Старицького; полковника О. О. Сахно-

Устимовича. 

На початку вересня 1920 р. за офіційним запрошенням УПР до Криму прибули 

з Парижу представники Українського національного комітету у складі голови 

С. К. Маркотуна, генерального секретаря В. В. Цитовича й члена комітету 

М. М. Могилянського [70, 1920, № 54, 11 вересня, с. 3; 76, 1920, №326 , 30 вересня. 

с. 1; 81, 1920, october 16, p. 9]. 
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П. М. Врангель та українська делегація домовились, що Росія повинна стати 

федерацією та провести земельну реформу. Також було засуджено усі політичні 

сили «сепаратистського характеру» [76, 1920, №326, 30 вересня, с. 1; 81, 1920, 

october 16, p. 9]. Створення єдиної української держави не передбачалось. 

Українська делегація пропонувала встановити зв’язки з отаманськими загонами, що 

діяли на території, окупованій більшовиками, забезпечити їх зброєю, військовими 

фахівцями зі складу Руської армії і таким чином сприяти звільненню України від 

більшовицької окупації [165, с. 57, 58]. Делегація звернулася до П. М. Врангеля з 

проханням створити у Севастополі центр, який буде займатися формуванням 

партизанських загонів на території Південної України [66, арк. 1 зв.; 165, с. 57].  

За спостереженнями Я. О. Слащова, міністри П. М. Врангеля сприйняли 

домовленості двояко: «З одного боку, дають згоду, а з іншого ця згода 

заперечується» [165, с. 59]. На нашу думку це було обумовлено бажанням зменшити 

вплив Директорії УНР на Півдні України. Я. О. Слащов вважав за необхідне 

підтримати повстанський рух на Півдні України (Одеса, Миколаїв, Херсон) і таким 

чином відвоювати завдяки морського десанту в районі Херсону та Одеси у 

більшовиків порти та морську базу у Миколаєві [165, с. 60, 61; 63, арк. 1].  

Для активізації повстанського руху в УСРР планувалося відродження 

Запорізького козацтва. О. О. Сахно-Устимович у доповіді Я. О. Слащову 21 серпня 

1920 р. пропонував П. М. Врангелю: звернутися до населення півдня Правобережної 

України з ідеєю відродження запорізького козацтва; видати наказ з дозволом 

сформувати у зручному місці перший Кіш Запорізького козацького війська; надати 

дозвіл на укомплектування Кошу особами на добровільних засадах, переважно 

українцями, що не призвані на службу до Руської армії, та прихильниками ідеї 

відродження козацтва. Комплектування Кошу допускалося лише військовими з 

тилових установ. Також до утворення армії планувалося залучити німців-колоністів 

[165, с. 64]. 

За домовленістю з Головним командуванням української армії та при допомозі 

французького представництва у Бухаресті організовувалося переміщення 

українських частин через румунську територію залізницею по маршруту Чернівці-
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Кишинів-Тирасполь для сумісних дій з польськими військами [63, арк. 3]. Після 

зайняття Одеси, Миколаєва та Херсона планувалось укласти договір між 

Правителем Півдня Росії і представниками України. Умови цього договору були 

оприлюднені у заяві В. Ф. Кірея, що була опублікована у номері 55 газеті «Время» 

Бориса Суворіна від 12 вересня 1920 р. Головнокомандувач гарантував вільне 

публічне використання української мови та подальше улаштування державного 

устрою України самим українським народом. П. М. Врангель обіцяв залучати 

українців до формування вищих органів влади, а місцеві органи влади буде обирати 

населення [63, арк.1; 70, 1920, № 55, 12 вересня, с. 2]. 

Голова Українського національного комітету С. К. Моркотун у номері 56 

газети «Время» від 12 вересня 1920 р. чітко окреслив свою позицію щодо 

українського питання: «Самостійницький рух є справою закордонної політики, що 

має на меті розчленування Росії» [70, 1920, № 56, 12 вересня, с. 2]. За 

спостереженнями дипломата Г. М. Михайловського, білогвардійці боялися 

відродження незалежної України: «У Севастополі були добре обізнані „про 

українські” задуми Пілсудського й вважали їх небезпечними для майбутньої Росії» 

[140, с. 595]. 

Такий підхід врангелівського уряду до УНР викликав шквал критики в 

українській пресі. У номері 32 газети «Українське слово» від 26 жовтня 1920 р. у 

статті «Нова скоропадщина (Нота української делегації Франції)» автор під 

псевдонімом «Син України» розкритикував роботу Українського національного 

комітету. Він назвав проект врангелівської федерації «жалюгідною містифікацією», 

а членів Українського національного комітету звинуватив: С. К. Моркотуна у роботі 

на уряд гетьмана П. П. Скоропадського два роки тому, Н. М. Могилянського – у 

співпраці з німецьким генералом П. Гінденбургом. За його звинуваченням нібито 

Н. М. Могилянський «за гарні гроші розповсюджував пропаганду проти об’єднання 

українського уряду з Польщею» [43, арк 1]. За оцінкою української делегації у 

Франції робота П. М. Врангеля щодо утворення федерації була загрозою для УНР та 

антибільшовицьких сил [43, арк. 1]. 
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Також політика по відношенню УПР до України була розкритикована у 

першому номері газети «Українська думка» від 6 жовтня 1920 р. У статті «З великої 

України» автор (І. К.) стверджував, що П. М. Врангель лише створює «ілюзію 

українського уряду» [77, 1920, №1, 6 жовтня, с. 2].  

Голова Ради Народних Міністрів УНР А. М. Лівицький та Б. П. Матюшенко 

вважали неприпустимим такий підхід врангелівського уряду до вирішення 

українського питання, бо це не відповідало національним інтересам УНР. 

А. М. Лівицький в інтерв’ю, вміщеному у номері 31 газети «Українське слово» від 

24 жовтня 1920 р., визнав деяке непорозуміння між урядовцями УНР та УПР: 

«Замість того щоб порозумітися з виразником українського народу урядом У.Н.Р. 

Врангель викликає до себе людей, які нічого спільного не мають з українським 

рухом» [43, арк. 3 зв.]. Але А. М. Лівицький сподівався, що негативний досвід 

А. І. Денікіна сприятиме визнанню П. М. Врангелем УНР та інших нових держав 

[43, арк. 3 зв.]. 

У номері 135 газети «Свобода» 9 листопада 1920 р. у статті «Українці проти 

Врангеля» містилася інформація про створення незадоволеними політикою Білого 

руху українські соціал-демократами та соціал-революціонерами у Севастополі в 

жовтні 1920 р. спільного революційного комітету для боротьби проти «ворожої 

Україні політики Врангеля» [75, 1920, № 135, 9 листопада, с. 1]. Урядовці 

звинувачувалися в тому, що «хоч і не мають ні одного клаптика російської землі, 

хочуть завести на Україні російську мову; вони також …засудили Українську Раду 

на Кримі як нелегальну» [75, 1920, № 135, 9 листопада, с. 1]. Також робота 

П. М. Врангеля з утворення федерації на думку представників української делегації 

у Франції була загрозою для УНР та антибільшовицького фронту [43, арк. 1]. 

П. М. Врангель вів переговори з Директорією з приводу координації 

узгоджених військових дій проти більшовицької навали, але остання відмовилася 

співпрацювати, посилаючись на небажання П. М. Врангеля визнати незалежність 

України [75,1920, № 135, 9 листопада, с. 1; 174, с. 224, 261, 291, 295].  

З послабленням позицій П. М. Врангеля на фронті, посилюється український 

рух. Значна частина солдатів та офіцерів українського походження була 
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незадоволена національною політикою Уряду Півдня Росії. Генерал 

Г. Є. Янушевський восени 1920 р. привселюдно виступив проти плану федерації 

України з Росією та заявив, що успіх Руської армії можливий лише після визнання 

незалежності України. У подальшому Г. Є. Янушевський увійшов до складу 

дипломатичної місії для переговорів з С. В. Петлюрою. Полковник Руської армії 

Я. Д. Нога на знак протесту подав у відставку. Також у цей же час побачив світ 

наказ П. М. Врангеля про заборону політичних та національних дискусій до 

завершення війни [43, арк. 5 зв.; 77, 1920, №13, 20 жовтня с. 1]. Але за твердженням 

Г. Ф. Турченко «Воєнна ситуація на Півдні України влітку 1920 р. вимагала від 

Врангеля узгодження дій з українським підпіллям і Урядом УНР на політичному 

рівні. Стратегічні розрахунки спонукали барона активно шукати контактів з 

Директорією УНР, яка була у вигнанні на польській території, через своїх 

представників у Румунії» [341, с. 57]. 

У свою чергу С. В. Петлюра заради політичної доцільності був готовий до 

об’єднання з П. М. Врангелем у подальшій боротьбі з УСРР. У листі до 

К. А. Мацієвича С. В. Петлюра писав: «Головне командування українських військ не 

може ігнорувати присутності на нашій території певної реальної сили, ворожої 

більшовикам» [152, с. 368]. С. В. Петлюра вважав доцільною координацію 

військових дій між арміями Директорії, Польщі та Білого руху, але на його думку 

«контакт в оперативних акціях» між арміями міг бути лише в розмежуванні зон 

оперативних дій. А саме, армія Директорії повинна була вести боротьбу з РСЧА на 

Правобережній Україні, Руська армія – на Лівобережній. Укладання політичних 

угод з УПР С. В. Петлюра вважав передчасним [152, с. 368]. Можливе захоплення 

десантом П. М. Врангеля Одеси з подальшою передачею її під контроль Директорії 

С. В. Петлюра вважав на даному етапі непотрібною військовою операцією через 

майбутні поступки Білому руху, які Головний отаман «вважав недоцільними» 

[152, с. 368].  

Українське питання призвело до поглиблення розбіжностей між 

П. М. Врангелем та головою Руського політичного комітету Б. В. Савінковим. 

Останній засудив політику П. М. Врангеля щодо України та «реакціонерів», що 



163 
 

вочевидь мали вплив на уряд Півдня Росії та особисто Головнокомандувача: 

дійсного таємного радника В. М. Коковцова, дійсного статського радника 

В. Й. Гурка та інших осіб. Така політика Головнокомандувача, на думку 

Б. В. Савінкова, шкодила встановленню дипломатичних стосунків з Директорією 

УНР та Польщею, яка на той момент підтримувала УНР [77, 1920, №3, 3 серпня, с. 

3]. Б. В. Савінков вважав, що скликання Українського національного комітету є 

поверненням до політики А. І. Денікіна. Наслідком цього може бути погіршення 

стосунків з новоутвореними країнами: «Наслідки української ноти можуть бути 

дуже негативними. Недовіру України починають поділяти Естонія, Латвія, а на її 

шлях можуть вступати і менші народи, котрі відокремились від Росії» [43, арк. 32].  

Всі ці обставини змусили П. М. Врангеля іти на поступки у вирішенні 

українського питання. 20 жовтня 1920 р. між УНР та УПР розпочались перемовини з 

приводу визнання УНР та подальшого співробітництва. Політична угода складалась 

з таких пунктів: 1. Визнання Директорії як єдиного українського уряду і відмова від 

ідеї федералізації. 2. Визнання права українського народу на самовизначення. 

Питання про економічне співробітництво та час скликання Українських установчих 

борів планувалось визначити пізніше [350, с. 131]. 26 жовтня 1920 р. УПР визнає 

незалежність Директорії УНР на чолі з С. В. Петлюрою до скликання Українських 

Установчих зборів [283, с. 168]. 

Малодослідженою залишається політика УПР щодо народів Криму. Особливо 

слід звернути увагу на корінний народ Криму – татар, які за різними підрахунками 

складали від 200 до 450 тис. (42 %) населення кримського півострова [283, с. 185].  

У номері 314 газети «Таврический голос» від 14 вересня 1920 р. вміщена 

інформація про розробку Урядом Півдня Росії проєкту татарської автономії. З цією 

метою С. Д. Тверським була створена комісія на чолі з професором В. І. Паладіним. 

Розроблений законопроект надавав татарам право на самоврядування в релігійних, 

культурно-просвітницьких та фінансових справах. Кримськими татарами обирався 

розпорядчий орган у складі 60 осіб. Вибори передбачалися двоступеневими: духовні 

спільноти обирають уповноважених, а з’їзд уповноважених обирає членів 

розпорядчого органу. Жінки не мали права брати участь у виборах. Частина 
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учасників комісії заявила, що «законопроект не задовольняє усіх прагнень 

татарського народу, але все ж вони приймають його, бо він дає деякі права 

татарському народу» [76, 1920, № 314, 14 вересня, с. 2]. Проєкт обговорювався у 

пресі, але так і не був реалізований. Ця інформація у будь-якому разі суперечила 

більшовицьким газетам, які писали про утиски татарського населення [73, 1920, № 

103, 9 травня, с. 3].  

П. М. Врангель виступав проти юдофобства, вважаючи єврейські погроми 

«державним лихом» [105, с. 526]. Він ставився нетерпимо до військових, які 

грабують євреїв: «Вранці вони громлять євреїв, а до вечора вони почнуть громити 

інше мирне населення» [105, с. 526]. О. П. Кутепов провів значну роботу для 

запобігання єврейським погромам. На думку засновника Союзу для досягнення 

повноправності єврейського народу в Росії Г. Б. Сліозберга: «Кутепов був одним з 

тих небагатьох воєначальників, які мали бажання і силу утримувати військові 

частини від прояву розгулу у вигляді єврейських погромів» [107, с. 367]. 

О. П. Кутепов вважав, що євреї відіграють вагому роль у відбудові Росії [107, 

с. 368]. Г. Б. Сліозберг згадує бесіду з О. П. Кутеповим: «В уявленні Кутепова не 

могло бути місця ідеї помсти, ідеї насильств, ідеї єврейських погромів і тому 

подібних сумних проявів народної темряви, згущеної внаслідок згубно 

всмоктуваного духу більшовицького режиму» [107, с. 368]. Натомість командир 8-го 

кавалерійського полку полковник М. В. Мезерницький у наказі по місту Олешки 

№ 719 від 1 серпня 1920 р. звинувачував євреїв у співпраці з більшовиками та 

загрожував репресіями [30, арк. 3]. 

4 серпня 1920 р. УПР уклав «Угоду між Правителем і Головнокомандувачем з 

отаманами і урядами Дону, Кубані, Терека і Астрахані». Угодою визнано автономію 

Всевеликого Війська Донського, Терської області, Кубанського краю та 

Астраханської дивізії. Передбачалась повна незалежність державних органів цих 

територій у внутрішній політиці. Але Головнокомандувач та уряд зберігали повний 

контроль над військовими частинами, залізничним транспортом та телеграфом. 

Також Всевелике Військо Донське, Терська область, Кубанський край та 

Астраханська дивізія мали б надавати людські, матеріальні та природні ресурси для 
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Руської армії [106, с. 392]. Уряд П. М. Врангеля розпочав роботу з реформування 

територіального устрою Російської імперії. А. В. Іванець цілком слушно 

наголошував, що ця угода була підписана під тиском УПР і була невигідною для 

козацьких урядів: «4 серпня (22 липня ст. стилю) 1920 р. отамани й уряди Дону, 

Кубані, Тереку та Астрахані, що перебували в Криму, були змушені заключити із 

П. Врангелем угоду, згідно з якою козацьким державним утворенням фактично 

лишалася обмежена автономія у внутрішніх справах» [251, с. 126]. Для керівництва 

новоутвореною державою була проведена адміністративна реформа. Наказом 

П. М. Врангеля від 6 серпня 1920 р. назва посади «Головнокомандувач Збройними 

Силами Півня Росії» змінена на «Головнокомандувач Руської армії» [106, с. 407]. 

Утворений уряд отримував назву «Уряд Півдня Росії». Під терміном Південь Росії 

розумілися у першу чергу землі басейнів річок Дон, Кубань, Терек та колишня 

Астраханська губернія [106, с. 407]. 

П. М. Врангель підкреслював відмінності у поглядах керівництва кубанських 

козаків: «Самостійні течії втратили у козаків всяке значення. Стройове козацтво 

відносилося до них явно вороже. Відчуваючи недовіру в стройових частинах, 

знаходячись у повній залежності від Уряду Півдня Росії, отамани та їх уряди шукали 

зближення з головним командуванням» [106, с. 384]. Отамана кубанського війська 

В. М. Іваніса звинуватили у «ганебній здачі Кубанської армії» та прагнули замінити 

на лояльного до УПР генерала С. Г. Улагая. Останнє не було проведено рішенням 

Кубанської ради, оскільки її більша частина перебувала за межами Криму 

[106, с. 385]. В. А. Оболенський вважав це спробою УПР ліквідувати опозицію з 

боку самостійників [156, с. 431]. П. М. Врангель, посилаючись «на скрутне 

становище ставки у заплутаному кубанському питанні», відкладав на невизначений 

термін розв’язання цієї проблеми, що лише посилювало невдоволення серед козаків 

[156, с. 431]. Тому під час підготовки кубанського десанту 14 серпня – 7 вересня 

1920 р. планувалось утворити антибільшовицький фронт на Кубані. За твердженням 

Г. М. Раковського для збереження контролю над державними органами змінили 

керівництво кубанського війська: «Головним командуванням усувався 

„малонадійний апарат” кубанської військової адміністрації включно до отаманів 
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відділів та членів уряду» [156, с. 409]. Таким чином, у Криму співіснували два 

кубанських уряди: один на чолі з В. М. Іванісом, другий – лояльний до УПР, на чолі 

з генералом О. П. Філімоновим [156, с. 410].  

Кубанський край був предметом суперечки між білим урядом та УНР, бо 

перший вважав Кубанський край складовою федеративної Росії. Директорія УНР та 

врангелівський уряд підписали угоди про співробітництво з Кубанню [49, с. 179–

180]. Внаслідок чого розгорнулася боротьба між В. М. Іванісом, який виступав за 

самостійність Кубані та О. П. Філімоновим, що був лояльним до уряду Півдня Росії. 

Дипломатичні стосунки Білого руху з урядами новоутворених країнам, перш 

за все Польщі, розвивалися по-різному. Дипломат Г. М. Михайловський у 

лаконічній формі охарактеризував основні принципи зовнішньої політики, яких 

дотримувався П. М. Врангель: «Лояльність до союзників, ніяких переговорів з 

німцями, в питанні про поляків та інших народів Росії, що зараз від неї 

відокремились, стриманість, щоб у національному питанні не зв’язувати рук 

майбутньому всеросійському урядові. З іншого боку, з поляками „паралелізм” 

військових дій проти більшовиків без укладання угоди, військової або політичної» 

[140 , с. 460]. 

Особливе стратегічне значення мали для врангелівського режиму стосунки з 

польським урядом. У липні 1920 р. П. М. Врангель відправив до Варшави 

П. Б. Струве з’ясувати «вимоги Пілсудського» [27, арк. 2]. П. Б. Струве не отримав 

жодних гарантій від польських урядовців. Тому, не зважаючи на заклики уряду 

Франції до спільної боротьби УПР та Польщі проти РСФРР, «Врангель не тільки не 

хоче відповідати, але навіть затримує посилку місії в Варшаву» [27, арк. 2]. Вимогу 

Польщі розпочати наступ на Катеринослав, Херсон, висадити десант у районі Одеси 

УПР було проігноровано, не зважаючи на погрози польської сторони розірвати 

дипломатичні відносини [27, арк. 3]. Позиція білогвардійців щодо відносин з 

Польщею висловлена у листуванні заступника міністра зовнішніх справ 

Г. М. Трубецького з головою французької місії при ставці Головнокомандувача 

Ш. Манженом. П. Б. Струве фактично відхилив пропозицію Ш. Манжена узгодити 

військові операції Руської армії з польською та Директорії УНР арміями [106 с. 344; 
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105, с. 478]. Разом з тим Г. М. Трубецькой, посилаючись на лист П. М. Врангеля від 

18 травня 1920 р., запевнив голову французької місії, що Головнокомандувач 

прихильно ставиться до антибільшовицьких сил і погоджується входити з ними у 

союз «виключно військового характеру», уникаючи до завершення війни «будь-яких 

делікатних політичних питань» [106, с. 345]. Також П. М. Врангель пропонував 

Ш. Манжену встановити лінію розмежування між Польщею та УПР по Дніпру та не 

пересікати її на півночі від Катеринослава [106, с. 345]. Але жодних письмових угод 

щодо координації спільних дій проти РСЧА між урядами Півдня Росії та Польщі не 

було укладено. За твердженням В. М. Дрейера політика врангелівського режиму 

«носила невизначений характер, рівно як з боку Ю. Пілсудського не було зроблено 

реальних кроків для закріплення союзу в ім’я боротьби з більшовизмом» [75, 1920, 

№ 135, 9 листопада, с. 1; 117, с. 123]. 

Але у номері 325 газети «Таврический голос» номер від 29 вересня 1920 р. у 

статті «Генерал Врангель, Польша и Франция» та у номері 18 газети «Українське 

слово» від 8 жовтня 1920 р. у статті «Франция и Врангель» зазначалось, що 

занепокоєний інформацією про бажання Ю. К. Пілсудського укласти мир з РСФРР 

та УСРР французький уряд вимагав через свого представника у Варшаві Андре де 

Панаф`є, щоб при укладанні миру польська сторона вимагала демобілізації РСЧА, 

погоджуючись на демобілізацію своєї армії. Вважалося, що це убезпечить Уряд 

Півдня Росії від поразки [43, арк. 26; 76, 1920, № 325, с. 1]. 

Деякі сучасники вважали рішення УПР не укладати політичних угод з 

польським урядом помилковим, в тому числі через можливий збройний конфлікт 

між сторонами. Такі перестороги висловлені у спогадах Г. М. Михайловського, у 

листі В. О. Маклакова до Б. О. Бахмєтьєва від 12 березня 1920 р. та в інтерв’ю 

М. В. Чайковського. [140, с. 667–668; 167, с. 190].  

Так, М. В. Чайковський в інтерв’ю, опублікованому у номері 95 газети 

«Военный голос» від 12 серпня 1920 р., очікував, що поразка польської армії на 

фронті буде сприяти відмові Ю. К. Пілсудського від територіальних претензій до 

Росії. Ю. К. Пілсудський наголошував, що «Польща ніколи не думала боротись з 

руським народом та йшла лише проти більшовиків» [2, арк. 10]. Після відмови 
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Ю. К. Пілсудського від захоплення частини земель колишньої Російської імперії 

М. В. Чайковським пропонувалось утворити антибільшовицьку організацію «на 

території Польщі російських військових сил» з подальшою участю у сумісних 

операціях проти РСЧА [2, арк. 10]. Автор аргументував свою думку тим, що солдати 

російської армії, які залишились на території Польщі, не бажають вступати до лав 

польського війська [2, арк. 10].  

Член Революційної Військової Ради РСФРР І. В. Сталін вважав, що 

об’єднання Польщі та уряду Півдня Росії є загрозою інтересам РСФРР та УСРР: 

«Вочевидь, врангелівський фронт є продовженням польського фронту, з тією, однак, 

різницею, що Врангель діє в тилу наших військ, які ведуть боротьбу з поляками, 

тобто в найнебезпечнішому для нас пункті» [169, с. 340]. 

На переконання Е. Г. фон Валя Руська армія, виконавши свою роль з 

відтягування військ РСЧА від Польщі, була кинута напризволяще [96, с. 154]. Сам 

П. М. Врангель також звинуватив союзників, у тому, що вони покинули Руську 

армію у найскрутніший момент, чим прирекли її на поразку: «Торгуючи руською 

землею оптом та у роздріб, московські комісари уклали з сусідами мир страхом, 

брехнею й краденим золотом, вони заманили у свої ряди малодушних та безчесних і 

кинули їх на нас»[3, арк. 5]. 

О. С. Пученков твердив, що: «Польща зіграла в 1920 році центральну роль у 

російській громадянській війні, з одного боку забезпечивши її ескалацію і надавши 

шанс Врангелю на продовження боротьби з більшовиками, а з іншого – сприяла 

прискоренню падіння білого Криму, пішовши на укладення угоди про перемир’я з 

Радянською Росією» [327, с. 139]. 

П. М. Врангель не бажав визнати незалежними державами Латвію, Литву та 

Естонію, але він визнав їх «de facto», оскільки вважав прибалтійські республіки 

союзниками у боротьбі з більшовизмом. У Сімферополі, Севастополі та Ялті діяли 

постійні представництва Латвії, які займалися евакуацією з Криму латишів на 

батьківщину [76, 1920, № 249, 24 липня с. 2; 140, с. 609]. 

Отже, ставлення самого П. М. Врангеля та інших чиновників УПР до 

новоутворених держав було різним, а подекуди еволюціонувало (як в українському 
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питанні). На відміну від А. І. Денікіна, П. М. Врангель ладен був визнати право 

народів на самовизначення виключно в межах федеративного устрою. Для цього 

велися переговори з представниками національних політичних сил, які виступали за 

автономію у складі Росії. Особливе місце у програмі уряду відводилось 

українському та татарському питанню. Встановлено, що УПР намагався включити 

Україну до складу Росії на правах федерації, що викликало обурення політичних 

діячів УНР. Але з часом внаслідок поразок на фронті, та під впливом 

проукраїнських військових еліт іде на поступки та визнає незалежність УНР і 

відмовляється від ідеї приєднання українських земель до Росії на правах федерації. 

Також розроблявся закон, який надавав право татарам на самоврядування в 

культурних, релігійних та економічних питаннях, але його реалізовано не було. 

Важлива роль відводилась стосункам з донськими, кубанськими та терськими 

козаками, з якими було укладено договір про утворення автономії, але той не мав 

жодних наслідків, бо землі ті землі перебували під контролем більшовиків. 

Помилкою УПР була відмова від встановленні союзницьких відносини з Польщею, 

що стало причиною поразки у війні з більшовиками. Врангелівський уряд фактично 

визнав Литву, Латвію та Естонію. 

 

3.2. Проблема визнання врангелівського уряду іншими державами 

Отримавши владу у Криму, П. М. Врангель намагається добитись визнання від 

урядів провідних держав світу. Російська дослідниця О. Миронова відзначила 

активізацію дипломатів: «Короткочасне існування уряду генерала Врангеля (квітень 

– листопад) ознаменувалося для дипломатичного відомства видимою зацікавленістю 

в його діяльності, серйозними перетвореннями і постановкою нових завдань» [299, 

с. 131].  

Весною 1920 р. Велика Британія почала зближення з РСФРР. Як наслідок, 2 

квітня 1920 р А. І. Денікін отримав ноту від британського уряду, у якій вимагалось 

припинити боротьбу з більшовиками в обмін на політичний притулок [300, c. 92]. 

Зміна політичного курсу Великої Британії по відношенню до Білого руху 
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пояснювалась тим, що більшовики вважались єдиною впливовою силою в Росії 

[155, с. 89]. Теж саме твердили і представники дипломатичної місії УНР в Англії: 

«Практичні англійці перш за все цікавляться економічною користю, котра як відомо, 

має великий, якщо не головний вплив на політичні справи. Ся аксіома існує скрізь, а 

особливо в Англії і не треба забувати про роль цієї держави в європейських і 

східних справах» [44, арк. 104]. Це було причиною заклику до капітуляції уряду 

Врангеля. Уряд Британії гарантував захист армії П. М. Врангеля у випадку 

подальшого наступу більшовиків [155, с. 89]. Але дипломати засуджували спроби 

європейських країн примиритись з більшовиками та вважали, що радянська Росія 

може розв’язати нові військові конфлікти у Західній Європі.  

Колишній посол Тимчасового уряду у США Б. О. Бахметьєв у листі від 

17 січня 1920 р. до колишнього посла Тимчасового уряду у Франції В. О. Маклакова 

виклав доволі розгорнутий аналіз міжнародного становища та можливий прогноз, 

щодо політики більшовиків у випадку укріплення їх становища та описав можливі 

контрзаходи по розширенню впливу Радянської Росії. Б. О. Бахметьєв наголошував 

на небезпеці більшовизму для західних країн, порівнюючи його з небезпекою 

«німецького імперіалізму». Він вважав, що європейські країни повинні надати 

одностайну допомогу у боротьбі з більшовиками. На думку Б. О. Бахметьєва будь-

яка затримка допомоги з боку європейських країн сприятиме розповсюдженню 

більшовизму [167, с. 151–152]. На його переконання, для регіонів, де більшовизм 

«латентно виражається у невдоволенні мас» необхідно впроваджувати «економічні 

заходи», які є «єдиними ліками» у подоланні більшовизму. За оцінкою автора, в 

Росії можливий лише військовий шлях боротьби з більшовизмом, бо той 

«утвердився у вигляді організованої влади, що спирається на армію» [167, с. 152]. 

Б. О. Бахметьєв вважав, що більшовики спробують розширити свій вплив на країни 

Європи: «Військові дії, спрямовані на Західну Європу, є для російського 

більшовизму необхідністю. Не маючи політичних і економічних коренів в Росії, 

більшовизм, обмежений російськими кордонами, приречений на 

невдачу» [167, с. 152].  
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Загальновідомо, що 30 квітня 1920 р. міністр іноземних справ Британії лорд 

Д. Н. Керзон звернувся до народного комісара іноземних справ Г. В. Чичеріна з 

телеграмою, в якій було запропоновано посередництво Великобританії у 

врегулюванні конфлікту між врангелівським урядом та РСФРР [67, 1920, № 90, 8 

травня, с. 1; 71, 1920, № 115, 8 травня, с. 2]. Спроби Британії припинити конфлікт 

були більшою мірою демонстративними та не вирішували протиріч між 

ворогуючими сторонами, обмежуючись більшою мірою політичними заявами. 

Наголошувалось, що Г. В. Чичерін заявив про готовність розпочати 

переговори між УПР та РСФРР з метою капітуляції врангелівського уряду за 

посередництва Великої Британії [67, 1920, № 90, 8 травня, с. 1; 71, 1920, № 115, 8 

травня, с. 2; 117, с. 118; 129, с. 358–359]. При цьому, за твердженням 

В. М. фон Дрейера, представники РНК РСФРР від британського уряду вимагали 

«різного роду пільги та переваги» [117, с. 118], що стало приводом відмови 

британського уряду від подальшого посередництва. Британський уряд запропонував 

П. М. Врангелю самостійно вести подальші перемовини з більшовиками. У 

відповідь Головнокомандуючий Руською армією заявив про недоцільність 

перемовин з більшовицьким урядом [117, с. 118]. Прем’єр-міністр Британії, лорд 

Д. Ллойд Джордж виступив із заявою на засіданні Палати общин: «Ми зробили усе 

що змогли, щоб бути посередником між радянським урядом та армією 

ген. Врангеля, з метою поставити у якнайкращі умови біженців з Криму, але ми ясно 

дали зрозуміти ген. Врангелю, що не беремо на себе відповідальності ні за нього 

особисто, ні за його армію в тому випадку, якщо він розпочне наступальні операції. 

Відповідальність за військові дії паде повністю на нього. Як тільки ми про це 

…дізналися, британська місія була відізвана з Криму» [117, с. 119]. Але якщо 

вірити, пресі та мемуарам спроби припинити конфлікт між обома сторонами 

тривали до липня місяця.  

Інформація Нью-Йоркської газети «Українські щоденні вісті» про погрози 

британського уряду втрутитися у військовий конфлікт суперечить іншими 

джерелам. У номері 111 газети «Українські щоденні вісті» від 11 травня 1920 р. у 

статті «Британці будуть обстрілювати Росію, щоби примусити її до перемир’я» 
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заявлялось про можливість повторних обстрілів британським флотом РСЧА для 

припинення наступу більшовиків проти Руської армії [78, 1920, № 111, 11 травня, 

с. 1]. Також цей факт згадувався і у радянській пресі. У номері 95 «Борьбы» від 14 

травня 1920 р. у телеграмі «Врангель пытается действовать обманом» [67, 1920, 

№ 95, 14 травня, с. 1]. 

У липні 1920 р. британський уряд запропонував білогвардійцям відступити до 

Криму, а залишену територію Північної Таврії на період перемир’я вважати 

нейтральною зоною [155, с. 89]. П. М. Врангеля як повноправного учасника 

переговорів планували запросити на конференцію до Лондону у 1921 р. для 

вирішення подальшої долі Криму. Пропозиція Сполученого Королівства про 

переговори була малоприйнятною для обох сторін. Більшовики вимагали виключно 

капітуляції білогвардійців [155, с. 89].  

Не маючи перспектив продовжити співпрацю з Великою Британією, 

П. Б. Струве починає перемовини з Францією з приводу визнання врангелвського 

уряду. 20 червня 1920 р. П. Б. Струве передає меморандум французькому уряду, у 

якому викладено програму «демократичних» перетворень у Криму [352, с. 366]. 

Франція висловила готовність за умови проведення земельної реформи та створення 

демократичного уряду [352, с.367]. Крім того, за твердженням канадського 

дослідника М. Д. Карлєя, політка врангелівського уряду по поновленню боєдатності 

армії також сприяла зростанню авторитету в очах французьких політиків [255, c. 59]. 

Офіційно про акт щодо визнання Францією Уряду Півдня Росії було 

повідомлено 13 серпня 1920 р. телеграмою Російського уповноваженого в справах у 

Парижі М. О. Базілі до керівника управління іноземних справ у місті Севастополі 

[36, 1920, № 181, 13 серпня, с. 1; 75, 1920, № 98, 14 серпня с. 1; 75, 1920, № 100, 19 

серпня c. 1; 75, 1920, № 103, 26 серпня c. 1; 117, с. 120]. На переконання дипломата 

Г. М. Михайловського, визнання УПР Францією вдалось досягти завдяки активній 

дипломатичній роботі П. Б. Струве. Франція визнала УПР [140, с. 616; 192, с. 236].  

Французький уряд відправив до Криму власного військового аташе графа 

Д. де Мартеля. Останній пообіцяв різноманітну підтримку П. М. Врангелю від імені 

свого уряду, зокрема невизнання Францією більшовиків [2, арк. 8 зв; 117, с. 122]. 
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М. С. Маргулієс зазначив, що Франція визнала уряд УПР з наступних причин: 1) 

військові успіхи П. М. Врангеля у боротьбі з більшовиками; 2) підтримка УПР 

населенням Криму та Південної України; 3) проведені урядом П. М. Врангеля 

земельна та виборча реформи [135, с. 217].  

Ця подія мала значний відголосок в українській та білогвардійській пресі. У 

номері 98 газети «Свобода» від 14 серпня 1920 р. у статті «Правительство не 

противне поступкові Франции в справі ґенерала Вранґля» наголошувалось, що 

американський уряд схвально ставиться до визнання УПР, однак водночас вагається 

з власним ставленням до цього питання: «Правительство одначе не думає поступити 

так само, як Франція» [75, 1920, № 98, 14 серпня c. 1]. І далі: «Правительство 

Злучених держав схиляється вповні в сторону генерала Врангеля в його боротьбі з 

большевиками. Воно уважає його за наслідника генерала Колчака, голови 

загальноросійського правительства на Сибірі, котрого в той час Америка хотіла 

визнавати» [75, 1920, № 98, 14 серпня, c. 1]. В іншому номері 100 газети «Свобода» 

від 19 серпня 1920 р. наголошувалось, що фактичне визнання УПР Францією 

сприятиме визнанню УПР й іншими європейськими країнами [75, 1920, № 100, 

19 серпня c. 1].  

Факт визнання Францією уряду Півдня Росії, був повною несподіванкою для 

країн, які не бачили підстав для такого кроку [155, с. 98]. Негативно до визнання 

уряду П. М. Врангеля Францією поставилась Великобританія, яка була інформована 

про це «post factum», що спричинило розбіжності у політиці двох країн. В питаннях 

про визнання уряду Півдня Росії та польсько-радянської війни кожна держава діяла 

самостійно. Іншу, малодоказову, точку зору висловив Є. Х. Чикаленко. Мемуарист 

вважав, що уряди Франції та Великої Британії діяли узгоджено, «щоб з обох боків 

ослабляти більшовиків» [177, с. 481]. На його думку П. М. Врангель розпочав 

наступ на Півдні України для перешкоджання наступу РСЧА на Західному фронті 

[177, с. 481]. 

Визнання УПР було необхідним для створення Південного фронту, завдяки 

якому більшовики не змогли завдати остаточної поразки Польщі. Франція надавала 

військову підтримку, але не більше ніж це було необхідним для наступу Руської 
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армії. На підтримку цієї тези можна навести такий красномовний факт: 

Французький уряд вів переговори з Румунією про надання УПР боєприпасів 

російської армії, що залишились з часів Першої світової війни. Однак у випадку 

укладання союзу між Польщею та врангелівським урядом ця пропозиція втрачала 

актуальність [27, арк. 2]. Також саме успішний наступ радянських військ у липні 

1920 р. у глиб Польщі примусив французькі урядові кола більше зблизитися з УПР з 

метою використання Руської армії у військових діях проти РСЧА [155, с. 90].  

За твердженням Г. М. Михайловського, який відзначив, що після низки вдалих 

наступальних операцій Руської армії у Північній Таврії, французи «висловлюють 

надію на успіх розпочатого наступу» та наголошують про «посильну допомогу», 

маючи на увазі, звісно «не відправку військ, а постачання і спорядження армії» 

[140, с. 604]. Слова Г. М. Михайловського підтверджуються тогочасною пресою. У 

№ 109 газети «Українські щоденні вісті» від 10 червня 1920 р. у статті «Криза 

французької заграничної політики» відзначалось небажання французьких 

військових «воювати та вмирати за якусь там Польщу та за інтереси пануючої 

кляси» [140, с. 351, 78, 1920, № 109, 10 червня, с. 1].  

Визнання уряду П. М. Врангеля не робило його рівноправним партнером країн 

Європи і не гарантувало військову підтримку. Г. М. Михайловський вважав 

невигідним для уряду П. М. Врангеля визнання боргів царської Росії [140, с. 668]. 

Пізніше Францією за борги було заарештовано майно Руської армії. «Французьке 

визнання, якому так раділи і Струве, і Врангель, мало значення лише з точки зору 

повністю обґрунтованого юридично захоплення нашого флоту Францією не в якості 

союзника, а в якості кредитора», – згадував Г. М. Михайловський [140, с. 668].  

Уряд П. М. Врангеля був потрібен Франції для полегшення становища на 

польсько-радянському фронті. Маршал Ф. Фош вимагав у П. М. Врангеля розпочати 

наступ у Південній Україні та обіцяв повне припинення підтримки Францією УПР у 

разі невиконання цієї вимоги. За оцінкою Е. Г. фон Валя у Франції «ніхто не бажав 

воювати тим паче за інших», а врангелівський уряд для французів були силою, яка 

могла б убезпечити Польщу від поразки у війні [96, с. 150, 151].  
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О. О. фон Лампе вважав допомогу Франції недостатньою для перемоги над 

більшовизмом: «Якщо вважати „допомогою” словесне „визнання” та надсилання 

комісара Мартеля, то звичайно вони допомогли. Але якщо в допомозі бачити щось 

більш реальне, то вона безперечно була міражем» [127, с. 78].  

Анонімний автор статті «Визнання Врангеля і врангелівська преса», що була 

опублікована у номері 21 газети «Українське слово» 10 жовтня 1920 р., не поділяв 

думку білогвардійців про те, що фактичне визнання уряду УПР «сприятиме 

посиленню останнього на міжнародній арені. Він роз’яснював: «Визнання Уряду 

Півдня Росії Францією не обов’язкове для інших держав» [43, арк. 29 зв.].  

Між тим у номері 110 газети «Свобода» від 11 вересня 1920 р. у статті «Як 

Франція помогає Вранглеві» наводилися факти реальних дій французьких 

чиновників: роз’яснювальна робота серед білогвардійських офіцерів щодо вступу до 

лав Руської армії та переїзду до Криму; передача військового обмундирування зі 

складів Румунії та балканських держав «у великих розмірах» [75, 1920, №110, 11 

вересня, с. 1]. Фактично з російських емігрантів, що проживали у 1920 р. у Сербії, 

Болгарії, Румунії та Туреччини, вже у липні 1920 р. розпочали в Болгарії створювати 

дві армії під командуванням генерала П. М. Краснова [24, арк. 45].  

У довідці штабу Південно-західного фронту РСЧА від 15 липня 1920 р. 

зазначалось також, що «німці організовують загони з російських полонених, щоб 

пройти через Чехословаччину і Румунію на Україну» [24, арк. 48]. Очікувалося 

використання цих військових частин Урядом Півдня Росії для захоплення Одеси. На 

наш погляд, у цьому документі частково переказано план Я. О. Слащова щодо 

захоплення Одеси та Миколаєва [24, арк. 48; 165, с. 60, 61; 63, арк. 1]. Але жоден з 

цих планів не був повністю реалізований. 

Про польський фактор йдеться й у спогадах М. М. Тухачевського. Командувач 

військами Західного фронту РСЧА вважав, що військова кампанія Руської армії 

справді полегшила становище Польщі на Західному фронті, бо командування РСЧА 

було вимушено перекидати військові підрозділи з Західного та Південно-західного 

фронтів на кримський напрям. Погоджуємося з думкою М. М. Тухачевського, що 

наступ Руської армії на півдні України полегшив становище Польщі та затримав 
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просування РСЧА у глиб її території [153, с. 44]. Український історик 

О. П. Демченко вірно зазначив, що: «На відміну від Великобританії, французький 

уряд, підтримуючи Польщу в її політиці відносно РСФРР, спробував залучити 

П. Врангеля в орбіту своєї політики і використати його армію в якості сили, яка б, 

створивши на півдні загрозу більшовикам, відвернула частину їх військ з польського 

фронту» [235, с. 288]. Український історик Я. В. Штанько з приводу відносин 

врангелівського режиму з урядом Польщі та УНР доби Директорії наголошував: 

«Французький представник у Криму генерал Ш. Манжін неодноразово ставив перед 

П. М. Врангелем питання про можливість узгодження дій Російської армії з 

операціями польсько-українських військ» [362, с. 99]. 

В. І. Ленін не вірив, що Британія, Франція та уряд Півдня Росії зможуть 

реально та надовго об’єднати свої зусилля через різницю у зовнішньополітичних 

інтересах. Британія прагнула контролювати Фінляндію, Естонію та Литву, тому 

перешкоджала встановленню сильного російського уряду [129, с. 350], Франція ж 

«піклується про те, щоб перебити польських солдатів до останнього з-за своїх 

інтересів, через свої борги» [129, с. 350]. За твердженням В. І. Леніна, французи 

планували використати УПР в якості противаги Німеччині [129, с. 350]. УПР 

прагнув повернути контроль над Польщею та повернути до складу Росії [129, 

с. 351]. «І коли тепер почалася війна, Франція, Польща і Врангель об’єднались між 

собою, але їх союз розвалився тому, що вони ставлять один одному підніжку», – 

зазначав В. І. Ленін [129, с. 352]. 

США відмовилися визнати УПР. У серпні 1920 р. державний секретар США 

Б. Кольбі виступив із заявою про невизнання більшовицької влади та проти анексії 

або розчленування земель колишньої Російської імперії [155, с. 99]. У телеграмі 

В. О. Маклакова до П. М. Шатілова від 27 серпня 1920 р., опублікованій у номері 

№ 314 газети «Таврический голос» від 14 вересня 1920 р. зазначено, що США 

визнає незалежними лише ті території, які визнає УПР. Також уряд США запевнив, 

що не буде перешкоджати УПР у боротьбі з більшовизмом «в ім’я свободи та 

демократії» [76, 1920, № 314, 14 вересня, с. 2]. Американський дипломат Н. Девіс у 

розмові з журналістами США заявив, що визнання УПР «не буде суперечити 
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обнародуваній декларації Сполучених штатів з російського питання» [43, арк 20]. 

Співробітники Американської воєнної місії неодноразово відвідували генеральний 

штаб Руської армії та особисто П. М. Врангеля [2, арк. 4 зв.]. 

Г. М. Михайловський твердив, що невизначеність у внутрішній політиці 

послаблює авторитет УПР серед європейських країн та США. Він згадував: «У 

випадку відправки делегації до Америки могло б відбутись одне з двох: делегація 

буде висловлюватись або за монархічну ідею, або проти неї. І те й інше 

неприпустимо: перше – із-за інтересів Росії, яка не може відмовитись від монархії в 

угоду думці американської спільноти, друге – виходячи з дипломатичного такту» 

[140, с. 479]. Також, на думку мемуариста, визнанню Білого руху у США через 

друковані ЗМІ заважала відсутність «визначеної політичної та соціальної програми» 

УПР [140, с. 480]. 

Восени 1920 р. встановити офіційні стосунки пропонувала Німеччина. В обмін 

за це врангелівський уряд повинен був надати «економічні поступки» німецьким 

промисловцям, що не влаштовувало П. М. Врангеля і він пропонував обмежитись 

фактичним визнанням уряду та відкриттям представництв у Німеччині та згодом 

Австрії [299, с. 128]. Також з ініціативою встановити дипломатичні відносини 

виступила Угорщина [299, с. 128]. Крім того російська дипломатична місія діяла у 

Королівстві СХС [299, с. 134]. 

Також слід відзначити певні успіхи УПР у взаємовідносинах з Японією та 

Туреччиною. Зусиллями дипломатів А. А. Нератова та Г. М. Михайловського 

вдалось досягти фактичне визнання уряду Півдня Росії Туреччиною. Це, 

забезпечило «доволі багаточисельному контингенту руських підданих ті права, 

котрими користувались інші європейські піддані» [140, с. 585]. Але турецький уряд 

зробив заяву, що «не бажає жодним чином втручатися» у війну у Росії [140, с. 592].  

Японський уряд підтримував не лише отамана Г. М. Семенова, й був готовий 

надати «моральну підтримку» УПР. Представником японського уряду у Криму був 

майор Такахасі, через якого УПР налагоджував зв’язки з Японією [2, арк. 20; 155, с. 

100]. Але Японія не планувала жодних військових операцій на підтримку 

П. М. Врангеля [25, арк. 36].  



178 
 

Китай відмовився визнати УПР та фактично визнав РСФРР, передавши будівлі 

Російського посольства та консульства у Ханькоу (зараз район Уханя), Шанхаї та 

Харбіні [155, с. 100]. 

Під час наступу РСЧА на Крим, знесилений у боях УПР закликав світову 

спільноту на допомогу. У зверненні прем’єр-міністра «Призыв А. В. Кривошеина о 

помощи», опублікованому агенцією Гавас-Рейтер у листопаді 1920 р., визнавалося 

скрутне становище Руської армії у боях з переважаючими силами більшовиків та 

оголошувалася підготовка до евакуації з півострова. О. В. Кривошеїн закликав 

європейські країни надати допомогу «помираючим людям – пораненим, дітям, 

жінкам» [154, с. 32-33]. 

З’їзд міст Криму, який проходив 14–15 листопада 1920 р., публічно визнав 

катастрофічний стан Руської армії та звернувся до урядів Франції та США з 

проханням підтримати врангелівський уряд як єдину реальну антибільшовицьку 

силу [154, с. 9–10]. 

Врангелівський режим не зміг утриматись у Криму, бо Руська армія не мала 

достатнього військового потенціалу, щоб чинити опір РСЧА та КПА, яка восени 

1920 р. посилилась настільки, що здатна була протидіяти регулярним підрозділам 

Руської армії. Тому у листопаді 1920 р. П. М. Врангель проводить евакуацію Руської 

армії з Криму. Польща могла бути союзником врангелівського уряду, але обом так і 

не вдалось налагодити співпрацю, навіть за посередництвом Франції, бо Польща 

претендувала на українські землі. Також уряд П. М. Врангеля проводив активну 

дипломатичну роботу з європейськими та азійськими країнами. УПР вдалось 

добитись фактичного визнання Туреччиною, встановити дипломатичні стосунки з 

Японією та іншими країнами Євразійського континенту, таким чином забезпечивши 

собі дипломатичну підтримку під час евакуації з Криму. 

___________________________ 

 Отже, після приходу до влади П. М. Врангель змінює ставлення до 

новоутворених держав, намагаючись залучити їх до федеративного союзу. Особливе 

місце у програмі уряду відводилось українському та татарському питанню. УПР 

намагався включити Україну до складу Росії на правах федерації, але з часом 
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внаслідок поразок на фронті та під впливом проукраїнських сил іде на поступки та 

визнає незалежність УНР. Також розроблявся закон, який надавав право татарам на 

самоврядування, але його реалізовано не було. 

Для керівництва новою державою впроваджено адміністративну реформу, але 

частина населення перш, за все кубанське козацтво, не підтримало ідею включення 

своїх території до складу нового державного утворення та стало на позицію 

примирення з більшовизмом. Уряд П. М. Врангеля боровся з єврейськими 

погромами.  

З приходом до влади П. М. Врангеля активізується зовнішньополітична 

діяльність білогвардійців, метою якої було визнання Білого руху. УПР вдалось 

добитись визнання Францією, в обмін на визнання боргів царської Росії. УПР також 

встановлює дипломатичні відносини з Туреччиною та Японією. Врангелівський 

уряд намагався добитись визнання США, але реалізувати цей задум не вдалося. 

. Важливе місце у зовнішньополітичній діяльності уряду відігравала Польща, 

яка була фактичним союзником врангелівського режиму. Також уряд намагався 

встановити дипломатичні стосунки з Німеччиною та Австрією.  П. М. Врангель так і 

не визнав незалежність Латвії, Литви та Естонії, обмежившись лише фактичним 

визнанням цих держав як союзників у боротьбі з більшовизмом. Активна 

дипломатична діяльність уряду сприяла успішній організації евакуації військових та 

цивільних з Криму 11–16 листопада 1920 р.  
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ВИСНОВКИ 

1. Функціонування білогвардійського режиму П. М. Врангеля в Криму у 

1920 р. дістало різні, іноді протилежні, оцінки у публіцистиці 1920-х рр., що є 

наближеною до оповідних історичних джерел, та науковій літературі. 

Історіографія теми має два підперіоди: радянський та сучасний. Діяльність 

врангелівського режиму радянськими дослідниками розглядалася вкрай 

заангажовано, фрагментарно та необ’єктивно. 

Роботи 1920-х рр. (часто у формі газетної чи журнальної публіцистики) 

написані очевидцями подій, тому вони посідають проміжне становище між 

історичними оповідними джерелами та науковою літературою. Праці радянських 

авторів цього періоду про УПР ще не вирізняються радикальною заполітизованістю. 

Дослідники СРСР 1930-х – середини 1980-х рр. намагаються показати 

П. М. Врангеля, О.В.Кривошеїна та інших урядовців як авантюристів та 

реакціонерів, які за підтримкою країн Антанти розпочали війну з радянською 

владою. Особливий акцент робиться на написанні робіт, у яких виокремлюється 

провідна роль більшовицької партії у боротьбі з білогвардійцями. 

Друга половина 1980-х– початок 1990-х рр. характеризується відкриттям 

доступу до засекречених архівних джерел, перевиданням мемуарів діячів Білого 

руху, частковим відходом від заполітизованих оцінок політики УПР радянськими 

істориками попередніх часів. 

У пострадянський період відбулася переоцінка діяльності білогвардійського 

режиму П. М. Врангеля в Криму у 1920 р. Перш за все переглядаються окремі 

напрями роботи уряду: у першу чергу аграрна, національна, міжнародна політика. 

Навкруги особи П. М. Врангеля та О. В. Кривошеїна розгортається активна дискусія 

щодо їх ролі в історії України та Росії. З розпадом СРСР у 1991–2020 рр. 

починається поступове відходження від радянських стереотипів у дослідженні 

білогвардійського режиму П. М. Врангеля в Криму. До наукового обігу активно 

вводиться маловідома частина періодики, листів, мемуарів тощо. Українські 

дослідники приділяють значну увагу земельному закону П. М. Врангеля, аналізують 

національний склад армії, взаємовідносини уряду П. М. Врангеля з Директорією 
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УНР, підходи до вирішення національного питання тощо. Російські науковці 

провели велику роботу у зборі та публікації історичних джерел. Водночас серед 

російських дослідників мали місце непоодинокі випадки ідеалізації УПР. 

Загалом, більшість досліджень сучасників присвячена проблемам 

міжнародних відносин, земельній реформі, біографії П. М. Врангеля тощо. На жаль, 

серед вітчизняних дослідників видано мало робіт, присвячених розвитку урядової 

політики у сферах освіти та культури.  

Особливу цінність для нас уявляють роботи европейських дослідників, які 

мали доступ до білогвардійських фондів, що зберігались в архівах США та 

європейських країн. Не зважаючи на те, що створено безліч робіт, присвячених 

різним аспектам діяльності врангелівського режиму, існує мало робіт, у яких 

надається комплексна оцінка діяльності цього білогвардійського режиму в Криму у 

1920 р. 

2. У відповідністю з класифікаціями історичних джерел, запропонованими 

О. М. Богдашиною, Я. С. Калакурою, Л. М. Пушкарьовим, використані в дисертації 

писемні джерела розподіляються на дві великі групи: актові та наративні (оповідні). 

До першої групи ми відносимо законодавчі акти, матеріали офіційного діловодства, 

документацію політичних партій і громадських організацій. Періодична преса та 

еgo-джерела становлять головний масив наративних (оповідних) писемних джерел 

нашого дисертаційного дослідження. 

Діяльність Головнокомандувача П. М. Врангеля та підлеглого йому уряду на 

чолі з О. В. Кривошеїним отримувала різні оцінки сучасників у листах та мемуарах. 

Білоемігранти або їх нащадки, що співчували монархізму, наділяли П. М. Врангеля 

месіанськими якостями (Е. Г. фон Валь, В. М. фон Дрейер та ін). Більш стримано 

або негативно до діяльності П. М. Врангеля ставились А. І. Денікін, 

Г. М. Раковський, Г. В. Немирович-Данченко та ін. Самому Головнокомандувачу 

ЗСПР властиво характеризувати свою роботу з позитивного боку. 

Ще більше різнопланових оцінок білогвардійського режиму П. М. Врангеля в 

Криму містить періодика 1920 р. Місцева преса була представлена такими 

виданнями: «Вечернее слово», «Вечернее время» у Феодосії, «Время», 
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«Евпаторийский курьер», «Заря России» у Севастополі, «Крымский вестник», «Наш 

путь», «Севастопольский вестник», «Русское дело», «Таврический голос», «Юг 

России», «Южные ведомости», «Южная речь» у Сімферополі, «Ялтинский вечер» та 

інші. Місцева преса зазнавала цензури. Але газетні статті дозволяють 

проаналізувати еволюцію оцінок урядової політики чиновниками, військовими, 

митцями, науковцями, що перебували у цей час на території ЗСПР. 

З неопублікованих джерел в дисертації використані архівні фонди, зокрема, 

справи фондів Центрального державного історичного архіву України в м. Києві 

(ЦДІА України), Центрального державного архіву вищих органів влади і управління 

України (ЦДАВО України), Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України (ЦДАГО України), Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки (ЦДАЗУ), Державного архіву Автономної Республіки Крим (ДА АРК), 

Державного архіву Російської Федерації в Москві (ДАРФ). Таким чином, джерельна 

база для проведення дослідження білогвардійського режиму П. М. Врангеля в 

Криму представлена різнотипними за походженням матеріалами. 

Інформативний потенціал джерел дозволяє автору вирішити основні завдання 

дослідження. У результаті комплексного аналізу різних видів джерел (у першу чергу 

особового походження та преси) нами показано особливості діяльності 

білогвардійського режиму П. М. Врангеля у Криму. 

3. Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження становлять 

сукупність загальноприйнятих у науковому співтоваристві принципів та методів. У 

роботі використані такі принципи і методи формальної логіки, як аналіз, синтез, 

індукція та дедукція, принцип системності. Крім того, ми активно послуговувалися 

принципами об’єктивності, історизму, всебічності. При написанні нашої роботи 

були використанні наступні методи дослідження: порівняльно-історичний, історико-

генетичний, історико-типологічний, проблемно-хронологічний, біографічний. 

4. Загальна криза Білого руху сприяла приходу до влади П. М. Врангеля. 

Невдачі на фронті та невдала внутрішня політика призводять до падіння авторитету 

Головнокомандувача ЗСПР А. І. Денікіна, що мусило його передати 11 квітня 1920 

владу П. М. Врангелю. Специфікою формування та функціонування його 
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політичного режиму стали диктаторські (у порівнянні з колишнім 

Головнокомандувачем Добровольчої армії А. І. Денікіним) повноваження 

П. М. Врангеля. Державний апарат зазнав суттєвих змін, уряду відводилась 

виключно дорадча функція, усі основні питання державного устрою вирішував 

особисто П. М. Врангель. Аналіз мемуарів, щоденників, листів та преси дозволяє 

стверджувати, що режим не зміг організувати ефективно працюючу систему 

державних органів, подолати корупцію та налагодити результативну агітаційну 

роботу серед населення півострова 

5. У результаті Одеської та Новоросійської евакуації до Криму на півострові 

збільшилась чисельність населення більше ніж 500 тис. чоловік. Фінансова система 

була перенасичена величезною кількістю грошових знаків різних урядів, що 

спричинило інфляцію. Також становище погіршувалось і за рахунок помилкових 

управлінських рішень урядів А. І. Денікіна та П. М. Врангеля. Економічне 

становище погіршувались і в наслідок реквізицій урядом виробничих потужностей 

підприємств. 

Врангелівський уряд намагався подолати економічну кризу завдяки торгівлі 

житом та іншими природними ресурсами. Ще одним вагомим джерелом наповнення 

урядової скарбниці було пряме та непряме оподаткування. Наступним не менш 

вагомим шляхом подолання економічної кризи було запровадження режиму 

економії продовольства та паливно-мастильних матеріалів. Важливу роль у 

подоланні нестачі палива відігравала розвідка та відновлення старих родовищ нафти 

та вугілля. В той же час занепад залізничного транспорту та недостатня кількість 

торгових морських суден стримували розвиток торгівлі. 

В умовах економічної кризи уряд здійснив ряд заходів щодо соціального 

захисту мешканців Криму. Уряд намагався забезпечити населення продовольством, 

одягом, соціальними дотаціями, але у повній мірі реалізувати ці програми так і не 

вдалося за браком коштів. 

6. Земельний закон отримував різні оцінки: від позитивних до звинувачення 

уряду у порушенні права приватної власності колишніх господарів. Уряд вів слабку 

діяльність по роз’ясненню закону, що дозволяло більшовикам перекручувати його 
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зміст закону. Значний внесок у роз’яснення земельного закону зробив «Селянський 

союз Росії», при якому діяли курси земельного права для селян. Нами високо 

оцінені дискусії у пресі та в урядових колах щодо земельного закону 

П. М. Врангеля, які сприяли більшій взаємодії державних чиновників та різних 

суспільних груп, поширенню та частковому прийняттю селянами положень цього за 

суттю лівоцентристського закону. Розробка нового земельного законодавства 

супроводжувалась дискусіями та навіть спробами саботажу, однак воно було 

розроблено та постійно доповнювалось протягом літа 1920 р. 

7. Революційні та воєнні роки поглибили кризу системи освіти та науки. 

Найголовнішим досягненням врангелівського режиму було впровадження у шкільну 

освіту татарської та української мов на рівні з російською. Уряд планував створити 

розгалужену систему освітніх закладів. Значний вклад у розвиток вищої освіти та 

науки на півострові зробив В. І. Вернадський, який обіймав посаду ректора 

Таврійського університету. В Таврійському університеті працювали такі видатні 

вчені, як геолог, палеонтолог М. І. Андрусов, ентомолог С. О. Мокржецький; 

ботанік М. І. Кузнецов; математик М. М. Крилов; психолог І. П. Четвериков; біолог 

М. М. Завадовський; професор кафедри політекономії С. М. Булгаков; історики 

Г. В. Вернадський, О. М. Деревицький та ін. Наукові установи більше у порівнянні з 

освітніми недофінансувалися, бо для уряду було пріоритетним збереження мережі 

закладів освіти завдяки зменшенню витрат на науку. 

Значний вклад у культурне життя Криму зробили такі діячі мистецтв як 

М. О. Волошин, О. Є. Мандельштам, І. Г. Еренбург, Е. Л. Міндлин та інші, які 

об’єднувались у Феодосійський літературно-артистичний гурток (ФЛАГ). 

Незважаючи на умови воєнного часу та брак коштів у Криму діяли театри та 

культурні спільноти українців, татар, кримчаків та інших корінних народів Криму. 

Наведені у дисертації оцінки чиновників, митців, науковців щодо урядової 

політики у сфері освіти та культури на підконтрольній УПР території у 1920 р. 

показали часткове сприйняття білогвардійського режиму інтелігенцією. Сутність 

урядової політики у церковних справах у Криму полягала у підтримці Російської 

православної церкви. Білогвардійський режим П. М. Врангеля визнавав духовні 
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потреби кримських татар та дозволив роботу мечетей та інших мусульманських 

організацій 

8. Протягом всього існування режиму П. М. Врангеля так і не було досягнуто 

дотримання правопорядку у Криму. Значний внесок у дестабілізацію внутрішнього 

життя робили ліві партії, які підбурювали робітників до страйків. Відповіддю уряду 

на такі кроки було відправлення невдоволених на фронт, а у випадку виявлення 

співпраці з більшовиками арешти та розстріли. Проте боротьба з більшовицьким та 

анархістським підпіллям та повстанськими загонами була частково результативною. 

Вже у листопаді 1920 р. більшовицькі повстанці досягли такої кількості, що змогли 

стати на перешкоді відступаючої до портів Криму з метою евакуації Руської армії. 

9. П. М. Врангель успадкував від свого попередника малодисципліновану та 

малобоєздатну армію. Тому стратегічно важливим завданням для П. М. Врангеля 

було посилення її боєздатності. Для цього П. М. Врангель запроваджує загальну 

військову повинність, намагаючись таким чином підвищити виконавчу дисципліну в 

армії. Щоб подолати дефіцит військових кадрів, своїм наказом № 3052 від 29 квітня 

1920 П. М. Врангель звільняє від відповідальності офіцерів, що служили у складі 

РСЧА з поновленням їх у військовому званні, поверненням нагород, отриманих до 1 

грудня 1917 р. та на службі ЗСПР. До лав Руської армії після перевірки Особовим 

відділом залучались і колишні червоноармійці. Також у складі Руської армії велась 

робота по створенню українських національних частин, але масового 

розповсюдження ця практика не отримала. Загалом сучасники давали позитивну 

оцінку цим заходам, але також звертали увагу і на певні недоліки, найголовнішим з 

яких було недостатнє матеріальне забезпечення військових частин, особливо восени 

1920 р. Також сучасники відзначали низький бойовий дух та досить високий рівень 

злочинності у військах. Спроби врангелівського режиму посилити боєздатність 

Руської армії були малоефективними. Для боротьби зі злочинністю у війську було 

створено військово-судові комісії. Особливий внесок у боротьбу зі злочинністю у 

війську зробив О. П. Кутепов, який карав солдатів за найменшу провину. . 

10. Після приходу до влади П. М. Врангеля змінюється ставлення до 

новоутворених держав, які намагались залучити до федеративного союзу. Політика 
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П. М. Врангеля щодо народів колишньої Російської імперії еволюціонувала від ідеї 

«єдиної і неподільної» Росії до культурно-національно-автономії окремих народів. 

Автор дійшов висновку, що публічні заяви П. М. Врангеля та його найближчого 

оточення щодо можливості проголошення білогвардійським режимом у 

майбутньому національної автономії українців та кримських татар мали 

ситуативний характер, а отже не були остаточними політичними рішеннями 

диктатора. 

Для керівництва новоутвореною державою була проведена адміністративна 

реформа. Частина населення, особливо кубанське козацтво, не підтримала ідеї 

включення їх територій до складу оновленої Росії. Уряд П. М. Врангеля також 

переглянув ставлення до єврейського питання та нетерпимо поставився до 

єврейських погромів. 

11. Можна по-різному оцінювати успішність зовнішньої політики уряду. Але 

значний вплив урядів ряду держав (особливо Франції) на дипломатичні рішення 

П. М. Врангеля та чиновників МЗС доведений численними джерелами. 

Польща була фактичним союзником у боротьбі врангелівського режиму з 

більшовиками. Але П. М. Врангель не бажав укладати жодних політичних угод з 

поляками, оскільки  останні претендують на українські землі. Після укладення 

Ризького перемир’я 12 жовтня 1920 р. кримський уряд вже не мав значення для 

поляків та був кинутий напризволяще. П. М. Врангель так і не визнав незалежність 

Латвії, Литви та Естонії, обмежившись лише фактичним визнанням цих держав як 

союзників у боротьбі з більшовизмом. 

Після відступу до Криму А. І. Денікіна Велика Британія перестає надавати 

матеріальну та військову допомогу та починає зближення з Радянською Росією. 

Політичному режиму П. М. Врангеля вдається добитись фактичного визнання 

Францією в обмін на вимогу повернення боргів царської Росії та для допомоги 

Польщі. Туреччина та Японія також фактично визнали режим П. М. Врангеля. 

Активна дипломатична діяльність уряду дала можливість організувати евакуцію з 

Криму 11- 16 листопада 1920 р. США та інші держави утримались від визнання 

врангелівського уряду. 
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Робота над дисертацією показала складність збору оповідних джерел з цієї 

теми. Перспективними видаються підготовка збірок нових документів, в яких, на 

відміну від радянських археографічних публікацій, показані різні сторони 

суспільного життя на півострові у 1920 р., а не лише військові дії та діяльність партії 

більшовиків у Криму. Оскільки поодинокі примірники місцевої преси 1920 р. 

розпорошені у різних архівних фондах України та РФ, бібліотеках Києва, Москви, 

Сімферополя та Харкова вважаю актуальним активізацію оцифровки газет 1920 р. та 

їх подальшого викладення в інтернеті. 
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