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П обачила світ чергова праця 
доктора історичних наук, 
професора Валерія Федоровича 
Солдатенка, визнаного в Україні 

фахівця в галузі дослідження подій Української 
революції 1917-1920 років.  

Нова книга В.Ф. Солдатенка є першою в 
сучасній вітчизняній історіографії спробою 
створення політичного портрету одного з 
найбільш впливових діячів революційної доби, 
українського більшовика Георгія (Юрія) 
Леонідовича П’ятакова (1900-1937), яскравої         
особистості, людини нелегкої долі, натхненного 
борця за комуністичне майбутнє та водночас 
жертви сталінського режиму 30-х років XX 
століття.  

Г.Л. П’ятакову, як і багатьом іншим його 
однопартійцям, відверто “не пощастило” 
стосовно історичних досліджень: довгий час 
його політична діяльність подавалася крізь 
призму “опозиційності”, яка в радянській 
історіографії зі сталінських часів 
кваліфікувалася як політична патологія – що й 
накладало табу на вивчення справжньої 
революційної біографії цього діяча, його 
реального ставлення до політичних проблем 
сучасної йому переломної доби, взаємодії з 
політичними соратниками та опонентами.  

Лише наприкінці 80-х років XX століття у 
вітчизняній історичній науці відродився 
інтерес до “білих плям” вітчизняної історії, 
насамперед, до тих історичних колізій, що були 
пов’язані з боротьбою політичних сил, в тому 
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числі в межах однієї і тієї ж партії або 
ідеологічної платформи, дискусіями, за якими 
спостерігалися альтернативні шляхи розвитку 
суспільства у випадку перемоги тієї чи іншої 
лінії. Проте й тоді постать Г.Л. П’ятакова у 
загальнорадянській історіографії залишилася 
ніби “затьмареною” на фоні підвищеного 
інтересу до політичної діяльності лідерів 
“першого ешелону”; українська ж самостійна 
історіографія, що народжувалася, 
переключалася на зовсім інший предмет 
дослідження. У подальшому ж в руслі відомих 
подій історична наука, яка нерідко знову 
почала працювати в контексті існуючої 
політичної кон’юнктури, все більше 
відмовлялася від дослідження тематики 
більшовицької лінії в українській революції, 
політичної діяльності її історичних носіїв. 

На наш погляд, фактичне відмовлення від 
подальших досліджень в цій сфері є основним 
фактором блокування наших реальних знань 
ключових моментів власної історії радянського 
періоду. І саме тому наукова творчість В.Ф. 
Солдатенка, одного з небагатьох сучасних 
українських істориків, які намагаються 
неупереджено досліджувати реальні підгрунтя 
суспільної активності різнопланових 
політичних сил того часу, серед яких провідне 
місце займають партії соціалістичного і 
комуністичного спрямування, викликає чималу 
повагу.  

Нагадаємо, що перу В.Ф. Солдатенка 
належать як монографії концептуального 
характеру, побудовані на засадах комплексного 
аналізу основних тенденцій розвитку 
української революції (зокрема “Революції в 
Україні: політико-державні моделі та реалії”, 
опублікована у 2003 році), так і змістовні 
політичні портрети українських 
революціонерів, що належали до різних 
тогочасних політичних таборів (останній, 
опублікований у 2002 році, присвячений М.О. 
Скрипнику).  

Нова праця відомого вченого, присвячена 
більшовику Г.Л. П’ятакову, щє раз засвідчила: 
потреба в жанрі політичного портрета 
продовжує залишатися вкрай актуальною у 
вітчизняній історичній науці, адже 
характерною рисою таких праць є намагання 
“вписати” особистих якостей політичних діячів 
у контекст епохальних подій, що дозволяє 
рельєфно відтінювати глобальні історичні 
процеси.  

Політичний портрет Г.Л. П’ятакова у 
виконанні В.Ф. Солдатенка характеризується 
прагненням автора дослідити не лише долю 
революціонера в контексті періпетій 
політичної боротьби, але також виявити 
сукупність мотивів тих чи інших рішень і 
вчинків, що, враховуючи неординарність 

фігури П’ятакова, є непростим завданням. 
Адже ця людина була причетна не лише до всіх 
визначних революційних подій першої чверті 
XX століття як в Україні, так і в Росії, але й 
щоразу опинялася на вістрі бурхливих 
дискусій, нерідко по різні сторони політичних 
барикад з керівництвом власної партії та 
багаторічними товаришами по революційній 
боротьбі.  

І слід зазначити, що ключ до розгадки 
феномену Г.Л. П’ятакова (а також багатьох 
інших тогочасних революціонерів 
більшовицького та іншого соціалістичного або 
націонал-патріотичного напрямків) автор 
рецензованої праці знайшов, на наш погляд, 
цілком адекватно в тому, що прийнято 
називати “людським фактором”: “Люди із 
такою загостреною чутливістю до чужого 
болю, з таким непримиренним несприйняттям 
несправедливості, насильства, експлуатації, з 
такою світлою мрією про суспільство 
рівноправності, братерства, гуманізму – це не 
“привілей” якогось одного часу, однієї епохи. 
Вони з’являлися завжди” [C. 308].  

Це й стало лейтмотивом оригінального 
підходу, продемонстрованого у даній праці, 
який дозволив обмалювати неординарну 
особистість на тлі історичної доби, 
продемонструвати взаємозалежність епохи, що 
народжувала борців, і тих, в кому вона по-
справжньому втілювалася. І політичний 
радикалізм Г.Л. П’такова, на якому не міг не 
зупинитися В.Ф. Солдатенко у своєму 
дослідженні, при такому підході стає не 
підставою для огульної критики, претензій і 
звинувачень політика (як це неодноразово було 
продемонстровано у тієї ж радянській 
історіографії), а в кінцевому рахунку 
підштовхує до усвідомлення вагомості 
людського фактору в історичному процесі, до 
неупередженого співставлення й 
відокремлення радикалізму і авантюризму, 
революційного романтизму і “лівацтва”, що 
має неабияке теоретико-методологічне 
значення. 

Історична ерудиція та зібраний переважно з 
маловідомих або архівних джерел історичний 
матеріал дозволили В.Ф. Солдатенку 
відтворити життєвий і політичний шлях Г.Л. 
П’ятакова – революціонера і борця, 
“незламного” – так, як називає автор й іншого 
свого історичного персонажа М.О. Скрипника.  

Велику увагу автор приділяє процесу 
становлення світогляду революціонера, 
розкриваючи маловідомі сторінки історії 
дореволюційного Київського комітету РСДРП, 
висвітлюючи вплив на молодого Георгія 
П’ятакова В.К. Аверіна та особливо О.Б. Бош, 
які привели його до більшовицької 
інтерпретації соціал-демократії. Водночас 
дослідник підкреслює налаштованість 
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Г.Л. П’ятакова на самостійну, недругорядну 
роль у революційному русі, його прагнення 
займатися не лише практикою, але й 
ідеологічними питаннями, літературною 
працею тощо [с. 30-32, 44-51].  

В цьому контексті автор змальовує також 
встановлення контакту П’ятакова (і його 
найближчих політичних друзів, насамперед 
М.І. Бухаріна) з лідером більшовиків В.І. 
Леніним, їх подальшу суперечливу, але завжди 
по-справжньому творчу співпрацю [с. 66-93]. 
Це, на наш погляд, дозволяє пролити світло на 
те, чому саме П’ятаков є одним з шести 
фігурантів відомого ленінського “заповіту” 
1922 року: оцінюючи П’ятакова, завжди 
прискіпливий керівник більшовицької партії, 
незважаючи на висловлені досить серйозні 
політичні зауваження, відізвався про П’ятакова 
як про одну з молодих надій правлячої 
компартії: разом з Бухаріним відніс його до 
“найвидатніших сил” із “наймолодших сил у 
партії”, називаючи людиною “без сумніву 
видатної волі й видатних здібностей” [Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. – М., 1975. – Т. 45. – С. 
345]. Для Леніна, який не терпів “сірості”, 
талановитий, амбітний і тому 
“непередбачуваний” П’ятаков все одно 
залишався “своїм”.  

Підтримку В.І. Леніна, як зазначає В.Ф. 
Солдатенко, Г.Л. Пятаков міг відчувати у 
переломні моменти політичної кар’єри в 
контексті визначних історичних подій: 
призначення у листопаді 1918 року Головою 
Тимчасового робітничо-селянського уряду 
Радянської України, яка знаходилася на 
роздоріжжі громадянської війни, або ж 
відрядження у 1920 році на вкрай відповідальну 
посаду у Донбасі із надзвичайними 
повноваженнями для швидкісного відновлення 
“раненого велетня” (назва однієї зі статей 
П’ятакова того часу) – вугільно-металургійного 
комплексу [с. 215-216, 254]. 

Взагалі політична діяльність Г.Л. П’ятакова у 
революційній Україні займає у творі В.Ф. 
Солдатенка провідне місце, адже саме у період 
1917-1920 років відбулося остаточне становлення 
П’ятакова як політичного лідера й державного 
діяча загальносуспільного масштабу.  

Докладно, із надзвичайно важливими 
подробицями, на основі вперше впроваджених у 
науковий обіг архівних джерел Центрального 
державного архіву громадських об’єднань 
України (ЦДАГО України) та Центрального 
державного архіву вищих органів влади і 
управління України (ЦДАВО України) 
висвітлені діяльність         Г.Л. П’ятакова під 
час головування у Київському комітеті РСДРП
(б) та Київради у 1917 році, участь П’ятакова 
як керівника українських більшовиків та 
одного з лідерів “лівих комуністів” у подіях 
навколо Брест-Литовського миру та боротьбі з 

австро-німецькою окупацією України, 
внутрипартійні дискусії у новоствореної КП(б)
У у 1918-1919 роках, під час яких П’ятаков 
зарекомендував себе як безкомпромісний 
борець, що заповзято, хоча й дещо 
прямолінійно відстоював “ліві” погляди на 
питання партійного і державного будівництва, на 
внутрішню і зовнішню політику більшовицької 
партії.  

І знову В.Ф. Солдатенко наполягає: 
мотивація політичних вчинків П’ятакова 
завжди залишалася незмінною – віра у 
комуністичну революцію у світовому масштабі 
[с. 115, 144, 164]. Саме це дозволяє, на наш 
погляд, зрозуміти, наприклад, швидку 
еволюцію політичних поглядів Г.Л. П’ятакова 
протягом весни-літа 1917 року, коли займаючи 
спочатку помірковану позицію у питанні 
здійснення соціалістичної революції у Росії, 
П’ятаков згодом дуже швидко зайняв місце 
серед тих, хто своїми практичними діями 
прискорював реалізацію більшовицького, 
ленінського сценарію.  

Достатньо цікаво висвітлюються у праці 
В.Ф. Солдатенка ті сторінки політичної 
біографії Г.Л. П’ятакова, які характерізують 
його діяльність під кутом зору реалізації 
тактики революційної боротьби. Не завжди, як 
можна побачити з проведеного дослідження, 
П’ятаков, лідер українських більшовиків, долав 
революційні емоції на користь політичному 
розрахунку: це й питання права націй на 
самовизначення, в якому П’ятаков (да і не 
лише він) програв ідейну полеміку В.І. Леніну, 
це й вже згадана “лівокомуністична” позиція 
П’ятакова у питанні Брестського миру, або ж 
курс на негайне збройне повстання проти 
австро-німецьких окупантів влітку 1918 року, 
коли для загальноукраїнського масштабу не 
вистачало ще ані сил, ані можливої підтримки з 
півночі [с. 87-88, 144-146, 206-208]. З іншого 
боку, можна відмітити також приклади 
політичного маневрування: входження з 
ініціативи П’ятакова делегатів українських 
більшовиків до оновленого складу Центральної 
Ради 9 серпня 1917 року та подальша 
орієнтація на тактичну співпрацю з нею у 
жовтні [с. 122-123, 129-130]. Проте у 
подальшому лівий фактор виявився 
сильнішим: переможне повстання у 
Петрограді, початок громадянської війни на 
території всієї колишньої імперії та 
революційні події у Європі остаточно зробили 
“радикальну правду” політичною місією 
Георгія П’ятакова.  

Слід підкреслити: намагаючись знайти 
мотивацію лівокомуністичних поглядів Георгія 
П’ятакова, В.Ф. Солдатенко ні в якому разі не 
вдається до виправдовування схильності цього 
діяча до силових сценаріїв, що особливо 
проявилося в нього у розпал громадянської 
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війни у 1919-1920 роках. Вказуючи на те, що 
“саме в громадянську остаточно сформувався 
стиль діяльності Г. П’ятакова: надлюдська 
напруга, висока енергія, стрімка атака, 
“лобовий удар” як засоби досягнення мети”, 
що “особиста участь у боях проти 
супротивників Радянської влади спричинили 
значний, навіть вирішальний вплив на 
особистість Георгія Леонідовича П’ятакова” [с. 
244], автор політичного портрету відмічає не 
лише революційний романтизм, але й 
“апологетику якобінства” [с. 249-250]. Один з 
наслідків цього В.Ф. Солдатенко справедливо 
вбачає перенесення цього стилю керівництва 
(притаманного, звичайно ж, не лише 
П’ятакову) на реалії мирного часу, що 
негативним чином позначилося на практиці 
політичної і господарської діяльності 
радянських комуністів вже протягом 20-х років 
[с. 253, 254]. 

Звичайно, В.Ф. Солдатенко не міг в 
контексті мотивації пятаковського радикалізму 
обійти й особисту трагедію сім’ї П’ятакових 
взимку 1917-1918 року, яка, здається, 
виявилася вкрай вагомою у гартуванні 
радикал-революціонера – катування та 
загибель від рук супротивників-більшовиків 
старшого брата Георгія Леоніда [с. 139-143]. 
Хоча, на наш погляд, в руслі запропонованого 
автором методологічного підходу варто було б 
більш докладно зупинитися на особистих 
стосунках і політичній взаємодії братів 
П’ятакових протягом 1916-1917 років, тобто з 
моменту приєднання Леоніда до політичної 
партії молодшого брата.  

Що ж до оцінки українського періоду 
діяльності Г.Л. П’ятакова в цілому, особливу 
зацікавленість, на наш погляд, викликає один з 
базових висновків В.Ф. Солдатенка: в 
конкретних історичних обставинах, наприклад, 
1918 року політична позиція П’ятакова, яку він 
відстоював у бурхливих дискусіях, які 
супроводжували утворення КП(б)У 
(насамперед під час підготовки і проведення 
Таганрозької наради, першого з’їзду КП(б)У в 
Москві навесні – влітку 1918 року), 
парадоксальним чином, незважаючи на 
лівокомуністичну, лівоінтернаціоналістську 
мотивацію, порівняно більшою мірою 
відповідала інтересам майбутньої української 
державності [с. 310].  

Авторська аргументація цієї тези 
передбачає врахування тієї обставини, що 
тогочасна позиція ЦК РКП(б), відповідаючи 
інтересам збереження радянської влади в 
центральних губерніях Росії, фактично 
підштовхувала російське радянське 
керівництво до стримування 
“непередбачуваних” дій “лівих” лідерів 
українських комуністів; з іншого ж боку, 
втілення в життя ідеї Г.Л. П’ятакова та його 

однодумців про Україну як “висхідний пункт 
відродження російської революції” (після 
“соромної” Брестської угоди) і тим більше 
“авангард європейської революції” об’єктивно 
вимагало модернізації організаційних зв’язків з 
РКП(б) та широкої автономії у питаннях 
тактики [с. 164-166, 168 та ін.], що у 
подальшому могло сприяти зміцненню 
української радянської державності та 
позбавлення “комплексу меньшовартості”. Так 
Георгій П’ятаков, якого завжди дорікали за 
недооцінку національного фактора в 
соціалістичній революції, працюючи в Україні, 
ставав на шлях захисту її самостійної ролі 
важливої “бойової одиниці” світового 
революційного процесу. 

Хоча подібний висновок і залишає 
відкритим поле для продовження дискусій 
щодо співвідношення інтернаціональних, 
національних та регіональних завдань, 
пропорцій партійного і державного 
будівництва у позиціях комуністичних лідерів, 
аргументація В.Ф. Солдатенка у будь-якому 
випадку є змістовною та послідовною з точки 
зору обраного автором методологічного підходу.  

Порівняно меньше у даній праці В.Ф. 
Солдатенко приділяє увагу “московським 
щаблям долі” Г.Л. П’ятакова – його діяльності на 
загальноросійській політичній арені на партійних 
і державних посадах. Проте й тут факти, наведені 
дослідником, свідчать: вже з 1917-1918 років 
П’ятаков стає однієї з ключових політичних 
фігур РСДРП(б)-РКП(б). Це видно з прикладу 
призначення Раднаркомом Радянської Росії 
П’ятакова Головним комісаром Російського 
Держбанку після переможного для більшовиків 
Жовтневого збройного повстання у Петрограді 
[С. 135-139]. З того моменту, незважаючи на те, 
що незабаром П’ятаков повернувся в Україну, 
керівник Радянської Росії В.І. Ленін міцно тримав 
П’ятакова у кадровому резерві та послідовно 
висував на відповідальну роботу: про це свідчать 
не лише його регулярні обрання членом ЦК РКП
(б), але й вищезгадане відповідальне призначення 
у Донбасі і, нарешті, кар’єра П’ятакова як 
співробітника й посадовця ВРНГ, Держплану 
Радянської Росії та СРСР, яка до 1923 року 
реалізовувалася за дієвою підтримкою особисто 
Леніна. 

Але господарча кар’єра так і не зробила з 
Георгія П’ятакова “класичного” 
високопосадовця. Навпаки, він знову 
пожертвував особистим комфортом заради 
високої ідеї, бо цього разу під загрозою 
опинилася не більше не менше як справа всього 
життя – світова революція й комуністичне 
майбутнє власної країни. Цьому, на думку як 
П’ятакова, так і багатьох інших палких 
комуністів, загрожувала “контрреволюція в 
розстрочку” у вигляді бюрократичного 
переродження вищого партійно-державного 
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апарату та інших небезпечних тенденцій 
непівської доби. Знову П’ятаков на вістрі 
боротьби, і знову “лівий фактор” є домінантою 
його політичної поведінки: цього разу він стає 
одним з керівників та теоретиком-економістом 
по-справжньому лівої опозиції сталінському 
бюрократичному курсу в РКП(б)-ВКП(б). 

Революційний романтик П’ятаков, як пише 
В.Ф. Солдатенко, відверто не міг і не бажав 
грати за чужими правилами. І це не дивно: 
ентузіасту революційної справи бюрократія як 
метод керівництва і тим більше як організована 
політична сила були органічно протипоказані. 
Це ж стосувалося й ще одного лівого політика 
– Л.Д. Троцького, який волей судеб і став 
уособленням цієї опозиції.  

На сторінках даної книги В.Ф. Солдатенко 
показує, як двічі перехрещувалися політичні 
шляхи П’ятакова і Троцького – у 1912-1914 
роках як політичних опонентів (хоча й не 
безкомпромісних) та вже у період 
громадянської війни як однопартійців [с. 48-51, 
73-74, 246-248 й далі]. Зближення обох 
політиків відбувалося з 1919 року на тлі 
спільних політичних цінностей і підходів 
ліворадикального спрямування, й цей 
політичний союз цілком логічно реалізувався у 
подальшому в руслі боротьби проти спільної 
загрози бюрократичного переродження 
революційної влади. 

Аналізуючи розвиток політичної кар’єри 
Г.Л. П’ятакова протягом 20-30-х років, В.Ф. 
Солдатенко, наголошуючи на єдності 
світоглядних підходів П’ятакова з іншими 
лівими опозиціонерами 20-х років (світова 
революція, прискорення соціалістичних 
перетворень в СРСР), все ж більшу увагу 
приділяє діяльності П’ятакова як господарника 
та автора економічної платформи лівої 

опозиції. Підкреслюється орієнтація П’ятакова 
на якнайшвидше подолання кризових явищ в 
економіці, відновлення важкої промисловості 
та політику індустріалізації, його критичне 
ставлення до непівської політики поступок 
капіталістичним елементам села та міста 
[с. 263-271].  

Проте соціально-економічна платформа лівої 
опозиції в контексті поглядів Г.Л. П’ятакова 
подана у цій праці не повністю: зокрема, варто 
було б зупинитися на розгляді підходу П’ятакова 
до питання співвідношення планових та 
ринкових регуляторів господарства при 
проведенні політики індустріалізації. А, 
наприклад, питання “товарної інтервенції”, 
авторство якої приписується П’ятакову [с. 271], 
висвітлено неадекватно: принцип товарної 
інтервенції, висунутий Є.О Преображенським на 
XIII з’їзді РКП(б) навесні 1924 року, не 
передбачав закупівлю за кордоном промислового 
устаткування в обмін на експорт вилученого у 
куркульства зерна. Виступаючи на з’їзді партії, 
Преображенський застерігав від прагнення сліпо 
використовувати монополію зовнішньої торгівлі 
винятково для фінансування важкої 
промисловості. Вказуючи на наявність товарного 
голоду, він висловлювався за його подолання, в 
тому числі за допомогою такого механізму, як 
обмежена “товарна інтервенція”, яка дасть 
можливість ліквідувати дефіцит товарів 
широкого споживання: не можна “накопичувати 
іноземну валюту... у той час, як елементарні 
потреби країни не задоволені, коли ми маємо 
великий дефіцит у бюджеті” [XIII съезд РКП(б): 
Стенографический отчет. – М., 1963. – С. 189].  

Поразка лівих наприкінці 20-х та фізичне 
знищення багатьох з них у II половині 30-х років 
сталінським режимом зробили Г.Л. П’ятакова і 
його товаришів “персонами нон грата” для 
канонічної радянської історіографії, адже 
розгром опозиції ідеологічними і політичними 
послідовниками Й.В. Сталіна подавався як 
перемога “ленінської генеральної лінії” над 
“контрреволюційним троцькізмом”, – що 
вимагало від наступних поколінь радянських 
істориків відтворювати відповідні схеми. Довгі 
роки справжній П’ятаков або замовчувався 
взагалі, або ж його погляди відверто 
фальсифікувалися у відповідності до цієї логіки: 
“незручному”, неоднозначному й вельми 
самостійному П’ятакову не місце було в штучно 


