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Роман Подкур
(Київ)

ПОВСТАНСЬКИЙ�РУХ�ТА�ОПОЗИЦІЙНІ�ПОЛІТИЧНІ

УГРУПОВАННЯ�В�ІНФОРМАЦІЙНИХ�ДОКУМЕНТАХ

ОРГАНІВ�ЧК-ГПУ�(почато"�20-х�рр.)

Для дослідників історії України 20-30-х рр. певний інтерес становлять
інформаційно-аналітичні матеріали ВУЧК-ГПУ УСРР, які розкривають прак-
тично всі сторони політичного, соціально-економічного і культурного життя
суспільства, висвітлюють настрої різних верств населення та їх реакцію на
заходи радянської влади. Зокрема, в них знайшли яскраве відображення пи-
тання повстанського руху в Україні у першій половині 20-х років.
Характеризуючи повстанський рух як «політичний бандитизм», органи ЧК-

ГПУ чітко розмежовували його з «кримінальним бандитизмом», який не мав
своєї організаційної структури, конкретних цілей і завдань, реальної підтрим-
ки серед населення. Це дає можливість спростувати стереотип радянської істо-
ріографії, що поєднував повстанський рух з кримінальним бандитизмом, дис-
кредитуючи таким чином важливу складову частину національно-визвольних
змагань українського народу 1917 — першої половини 20-х рр.
Так, у звіті ГПУ УСРР за січень — червень 1922 р. констатувалося, що

«політичний бандитизм» всіляко прагне до організаційного об’єднання, ско-
ординованості дій, створення місцевих опорних баз та озброєних загонів:
«Посилену увагу ватажки політичного бандитизму звертають на створен-
ня підпільних осередків, перетворюючи їх в місцеві бази, що обслуговують
бандитів в усіх відношеннях. Ці осередки, поступово розростаючись, ста-
ють місцевими повстанськими центрами, вербують нові кадри, ведуть усну
і друковану агітацію, створюють нові угруповання, координують їх
діяльність, коротше кажучи, готують і вдобрюють грунт для наступного
нового «весняного походу» на Україну і відновлення влади УНР» 1.
Про масштаби повстанського руху в Україні на початку 20-х рр. свідчать

також кількісні показники проведених органами ЧК-ГПУ операцій та їх ре-
зультатів. Наприклад, у першому півріччі 1922 р. було проведено 539 таких
операцій, внаслідок яких ліквідовано 40 банд і 29 підпільних організацій з
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загальним числом заарештованих 895 осіб; вбито отаманів — 53; добровільно
з’явилося отаманів — 6; заарештовано отаманів — 69; убито рядових бан-
дитів — 830; заарештовано рядових бандитів — 2040; добровільно з’явило-
ся рядових бандитів — 73 2.
Органи ЧК-ГПУ намагалися проаналізувати склад повстанських загонів.

Так, у доповідній записці «Як організуються і надихаються банди. (З історії
українського бандитизму)» від 20 квітня 1922 р., підготовленій ГПУ УСРР
для Секретно-інформаційного відділу Ради Народних Комісарів УСРР, йшло-
ся про те, що до складу повстанських загонів («політичних банд») входили:
особи, які сприйняли радянську владу, але згодом зневірилися в ній; особи, що
постраждали від представників радянської влади на місцях; особи, що співро-
бітничали з державними, громадськими, військовими організаціями УНР та
Української держави; особи, що в різний час служили в білих арміях і, за відсут-
ністю можливості об’єднатися зі своїми однодумцями, пішли на співробітниц-
тво з українським повстанським рухом; дезертири з різних військових форму-
вань, які не бажали відриватися від рідної домівки. Переважання тих чи інших
елементів і зумовлювало політичне забарвлення повстанських загонів.
До їх складу входив і кримінальний елемент. Однак, як відзначалося в

записці, він відігравав другорядну роль 3.
Архівні документи місцевих органів ЧК-ГПУ свідчать, що політична орієн-

тація повстанських загонів залежала і від специфіки регіонів. Наприклад, на
Поділлі та Волині, де вплив УНР був особливо сильним, у складі повстансь-
ких загонів переважали національно свідомі елементи, які намагалися нала-
годити контакти із зарубіжними українськими центрами, прагнули до рішу-
чої боротьби за відновлення УНР 4. Одночасно на півдні України діяло чимало
повстанських загонів, які не мали чіткої національної орієнтації 5.
Перед місцевими органами ЧК-ГПУ ставилося завдання підготовки роз-

горнутих зведень про діяльність окремих повстанських загонів, їх керівників,
соціальний склад, зв’язок з населенням тощо. Їх аналіз дозволяє з’ясувати
політичні погляди ватажків повстанського руху Гальчевського, Лиха, Гиви,
Заболотного, Тополя, Кошового, Пугача, Шевчука 6, Хмари 7, Дорошен-
ка, Якубенка 8. Документи містять інформацію про їх підходи до державно-
го будівництва, реалізації національної, аграрної, продовольчої політики тощо.
Інформаційні зведення періоду активної діяльності повстанських загонів

більш достовірні, ніж ті, що складалися пізніше на основі свідчень їх ватажків,
полонених або залучених до співробітництва органами ЧК-ГПУ. Прикладом
цього є свідчення одного з керівників українського повстанського руху Юліа-
на Мордалевича, який у 1921 р. пішов на співробітництво з радянською вла-
дою. Дослідники В.Попик та Г.Кримчук, які вивчили пов’язані з цим матеріа-
ли, твердять, що в усіх своїх наступних словах і діях Ю.Мордалевич «відійшов
від колишніх однодумців по опору, відійшов від цілі повстанського руху, відійшов
від концепції демократизму — у своєму первісному розумінні, відійшов від ус-
тановки на соціалістичну революцію з опорою лише на селянські маси, відійшов
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від найбільш дорогої йому ідеї — створення ні від кого не залежної демокра-
тичної, вільної України без комуністів-більшовиків» 9.
В інформаційних матеріалах знайшли своє відображення також основні

форми і методи боротьби з повстанським рухом. Так, у звіті ГПУ УСРР за
перше півріччя 1922 р. перераховувалися: організація летючих рухливих ви-
нищувальних загонів і окремих груп, які мали завдання знищення живої ак-
тивної озброєної бандитської сили; ліквідація підпільних організацій, осе-
редків і повстанських штабів; вилучення зброї серед селянства; організація
широкої агентурно-інформативної мережі на селі; вербування інформаторів
і активних працівників з числа амністованих бандитів; вкорінення секретних
співробітників у бандах; введення інституту відповідачів; розкладення бан-
дитизму і підрив його авторитету серед населення шляхом проведення поси-
леної агітаційної роботи на селі 10.
Особливо небезпечним для радянської влади було узгодження діяльності

різноманітних політичних партій з національно-визвольним рухом. Партійно-
політичне керівництво націлювало органи ЧК-ГПУ на активну протидію опо-
зиційним силам. Реалізація поставлених завдань вимагала передусім збору
інформації про всі сфери діяльності політичних партій і угруповань, про по-
гляди та особисті якості їх керівників та активних членів (активістів), про
взаємини між членами партій, про внутрішньопартійні дискусії та особисті
суперечки (аби в подальшому це можна було використати для нейтралізації
основних політичних фігур у партії), про вплив політичних партій на певні
соціальні групи населення, про зв’язки організаційних центрів політичних
партій з іншими регіонами.
Тому в інформаційно-аналітичних документах наявні відомості про полі-

тичні партії та рухи в Україні, що дає можливість простежити їхню діяльність,
розкрити заходи більшовицької партії по нейтралізації своїх політичних опо-
нентів та утвердженню в УСРР однопартійної системи.
В них, зокрема, підкреслювалося, що досить впливовою політичною си-

лою в робітничому середовищі в Україні залишалась Російська соціал-демокра-
тична робітнича партія (РСДРП). На початок 1920 р. її члени очолювали ряд
профспілок, інших громадських організацій, мали своїх прибічників у середо-
вищі залізничників, робітників, кустарів, окремих представників інтелігенції.
Після проведення підготовчої роботи у лютому 1920 р. розпочалася нова

хвиля репресій проти членів РСДРП. Її ознаменував показовий процес над
головою юзівської спілки металістів, членом РСДРП Лазарєвим.
Головного ж удару по соціал-демократах було завдано у березні 1920 р.,

коли у Києві відбувся судовий процес над активними членами місцевої органі-
зації РСДРП Г.Д.Кучиним-Оранським, О.Б.Романовим та іншими. Черго-
вий судовий фарс мав далекоглядне політичне спрямування. Формально ого-
лошений як процес над політичною діяльністю соціал-демократів під час
денікінського режиму, він фактично перетворився на шельмування поглядів
і переконань, яких дотримувалися меншовики. На заключному засіданні об-
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винувач революційного трибуналу І.В.Вардін відверто заявив: «Ми продов-
жуємо вести політичну боротьбу проти вас, і цей процес ми розглядаємо
як засіб агітації, як викриття партії меншовиків».

4 червня 1921 р. вище політичне керівництво доручило органам ЧК рішу-
че посилити боротьбу проти меншовиків. У зв’язку з цим політично неблаго-
надійні особи бралися на облік. За ними встановлювався постійний нагляд,
збиралася компрометуюча інформація про їхню політичну діяльність 11. Інфор-
маційні матеріали свідчать, що вжиті заходи хоч і знизили активність органі-
зацій РСДРП та змусили їх ширше використовувати нелегальні методи робо-
ти, проте не усунули соціал-демократів з політичної арени.
Так, в інформаційному бюлетені Подільської губернської ЧК за 1–15 бе-

резня 1922 р. повідомлялося, що «меншовики продовжують свою діяльність,
збираються на квартирі у відомі дні, де читають різні доповіді і рефера-
ти». Ця інформація не пройшла поза увагою керівництва ВУЧК, яке 25 бе-
резня 1922 р. санкціонувало арешт активних подільських меншовиків Гольд-
берга, Лупинського, Іоффе 12.
Інформаційні повідомлення, що надходили з місць, обумовили подальші

кроки керівництва країни і республіки. 4 червня 1923 р. ЦК РКП(б) у ди-
рективі всім губкомам і обкомам зазначив, що «при повному розгромі і де-
зорганізації ліберально-буржуазних партій... партія меншовиків є зараз
єдиною організацією, яка хоче розгорнути роботу по всій території Сою-
зу республік, яка має деякий нелегальний апарат, яка має деякі засоби... і
яка зберегла деякі зв’язки серед робітників, молоді і студентства. Ця об-
ставина робить партію меншовиків на теперішній час самою значною
силою на політичній арені, яка працює в напрямку буржуазної контррево-
люції».
У зв’язку з цим всіх членів РКП(б) зобов’язали при зіткненні з діяльністю

меншовиків у порядку партійної дисципліни повідомляти про це ГПУ. Керів-
ники партійних, радянських, кооперативних, профспілкових органів мали
допомагати ГПУ у вилученні меншовиків з установ та організацій нарко-
матів шляхів сполучення, пошт і телеграфів, праці, зовнішньої торгівлі, за-
кордонних справ, а також з трестів та вузів. Партійні комітети були поперед-
жені, «що по лінії ГПУ також видані спеціальні інструкції на предмет
боротьби з меншовиками. Партійним комітетам пропонувалося звернути
особливу увагу на безперечне здійснення цих директив і надати всіляку допо-
могу органам ГПУ» 13.
Переслідування і гоніння з боку владних структур прискорили розпад

РСДРП. У лютому 1924 р. Всеукраїнський з’їзд колишніх меншовиків за-
твердив постанову про остаточну ліквідацію меншовицьких осередків в Ук-
раїні та позбавлення закордонної організації повноважень від українських
організацій РСДРП.
Незважаючи на юридичне оформлення розпаду РСДРП, політбюро ЦК

КП(б)У постановою від 8 лютого 1924 р. зобов’язало ГПУ УСРР продовжи-
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ти і посилити боротьбу з діяльністю залишків меншовицьких організацій, не
допустити можливості їх подальшого організаційного оформлення 14.
Інформаційні документи ЧК-ГПУ є одним з нечисленних джерел для ре-

конструкції діяльності місцевих організацій ряду інших політичних партій. Так,
важливі відомості про діяльність Української комуністичної партії (УКП) на
Поділлі містить підготовлена у 1922 р. інформаційна записка начальника Сек-
ретно-оперативної частини Подільського губернського відділу ГПУ В.М.Га-
ріна. В ній, зокрема, говорилося про утворення у 1921 р. Подільського осеред-
ку УКП, про діяльність в регіоні члена ЦК УКП Симона, що згрупував
навколо себе «антирадянські націоналістичні елементи», та членів УКП
Рябоконя і Мукида. Відзначалося, що завдяки їхнім зусиллям за короткий
час організація залучила до своїх лав велику кількість нових членів, сформу-
вала мережу осередків в усіх повітах. Головною базою УКП на Поділлі зали-
шилася Брацлавщина, де при місцевій організації був навіть утворений осе-
редок Комуністичної юнацької спілки України.
Водночас повідомлялося про заходи губвідділу ГПУ щодо нейтралізації

діяльності укапістів, внаслідок чого у квітні 1922 р. керівництво місцевої
організації УКП розкололося на два угруповання чисельністю відповідно 6 і
16 осіб (останні після розколу вступили до КП(б)У). Серйозні розбіжності
змусили Подільський губком УКП утворити ліквідаційну комісію. Однак фак-
тично було розпущено лише Вінницьку організацію, інші пішли шляхом са-
моліквідації. Так, наприклад, сталося у Кам’янець-Подільському, де всі чле-
ни УКП подали заяви про вступ до КП(б)У. Після розпаду місцевих організацій
окремі активні члени УКП виїхали в інші міста — Симон до Катеринослава,
Кукниченко до Полтави, Вихор до Чернігова 15.
Як правило, подібні узагальнюючі документи готувалися на основі опе-

ративної інформації, повідомлень секретних співробітників тощо. Так, упов-
новажений у справах політичних партій, отримавши відповідну інформацію
у вересні 1921 р., повідомляв Подільський губком КП(б)У про конфіденційну
розмову між лідерами УКП Яровим та Яворським, під час якої обговорю-
валися конкретні плани цієї політичної партії на майбутнє.
Особливо наголошувалось на таких моментах у словах Яворського: «До-

класти всіх зусиль для того, щоб втягнути в свою роботу весь орган народної
освіти і поставити його під вплив УКП таким чином, щоб він доклав всіх зусиль
на селі серед селян, а не серед вінницької бюрократії. Тоді ми будемо вільно пе-
ретягувати селян на свій бік, а це дає можливість провести за допомогою ви-
борів членів УКП в ці органи партії, тоді ми зарекомендуємо себе так, що не
будемо боятися ні ЧК, ні КП(б)У тому, що ми за собою маємо силу українського
пролетаріату». Яровий дотримувався іншої позиції, зауваживши: «Зараз їха-
ти на село — перестріляють бандити, крім того на місцях переслідує КП(б)У»16.
Активність місцевих осередків УКП викликала роздратування керівницт-

ва ЦК КП(б)У, яке своєю постановою від 26 січня 1923 р. акцентувало увагу
на необхідності активізації зусиль органів ГПУ УСРР у боротьбі проти опо-
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зиційних політичних партій, у тому числі і УКП. У зв’язку з цим органам
ГПУ для проведення оперативної роботи виділялися додаткові кошти 17.
На початку 1923 р. органи ГПУ активізували роботу щодо нейтралізації полі-

тичних угруповань анархістів. За інформацією уповноваженого Кам’янець-По-
дільської секретної групи, анархісти Шлякман, Дриккер, Малайдах вороже
ставилися до радянської влади та комуністичної партії, проводили антирадянсь-
ку агітацію серед населення. Для спостереження за політичною діяльністю зга-
даних осіб було завербовано брата відомого київського анархіста. Незабаром від
нього почали надходити відомості про активну діяльність останніх і зв’язки їх з
київськими анархістами. Був також отриманий оригінал відозви анархістів.
Секретна група ГПУ була поінформована і про вчинок анархіста Васермана

на лекції про антирадянську діяльність анархістів і їх зв’язок з білогвардійцями
та кримінальними бандитами, влаштованій Кам’янець-Подільським окружним
партійним комітетом. Як свідчив інформатор, Васерман виправдовував махнов-
щину і закликав присутніх знайомитися з анархістською літературою. Відзнача-
ючи активізацію політичної діяльності анархістів, губвідділ ГПУ наказав за-
арештувати їхніх ватажків. Однак у ході слідства з’ясувалося, що секретний
співробітник спровокував дії анархістів у Кам’янець-Подільському окрузі 18.
Губвідділ ГПУ звільнив анархістів, залишивши під арештом лише секрет-

ного співробітника у відповідності до наказу № 2 від 15 січня 1921 р. началь-
ника Центрального управління надзвичайних комісій України В.М.Манцева,
який забороняв секретним співробітникам бути організаторами антирадянсь-
ких акцій 19. З прийнятим рішенням не погоджувався уповноважений Кам’я-
нець-Подільської секретної групи, який вважав, що авторитет анархістів та їхній
вплив на населення зріс після звільнення з-під арешту 20.
Виходячи з настанов вищого політичного керівництва, органи ЧК-ГПУ вели

жорстку боротьбу проти есерівських організацій всіх спрямувань. У телеграмі
секретаря ЦК РКП(б) В.В.Куйбишева до всіх губкомів і обкомів партії по-
відомлялося, що у Москві відбудеться судовий процес над правими есерами, у
зв’язку з чим «міжнародна буржуазія і ІІ Інтернаціонал мобілізує свої сили,
щоб завадити розкриттю перед обличчям всіх трудящих Росії і всього світу
партії есерів, як партії міжнародного імперіалізму і вітчизняної контррево-
люції». Зважаючи на важливість процесу, губкоми КП(б)У були зобов’язані
зібрати компрометуючі матеріали про діяльність місцевих осередків Партії
соціалістів-революціонерів (ПСР). 23 травня 1922 р. бюро Подільського губ-
кому КП(б)У постановило, що всі члени партії — вихідці з ПСР — мають
надати інформацію про зрадницьку діяльність есерів. Але губком жодної ком-
прометуючої інформації так і не отримав. Практично всі колишні есери наді-
слали листи, в яких заперечували контрреволюційну діяльність своєї партії 21.
Врешті-решт репресивні заходи досягли своєї мети. Наприкінці 1923 р.

уповноважений Кам’янець-Подільської секретної групи доповідав, що у місті
налічується лише 12 есерів, серед яких налагоджене надійне інформування.
Усі вони ніякої політичної роботи не ведуть, займаються своїми справами,
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нічого спільного між собою не мають, окрім розмов про минулу політичну
роботу, яку, до речі, мало хто з них серйозно проводив 22.
У полі зору органів ЧК-ГПУ перебували також і українські есери, які мали

великий вплив на селі. Уповноважений по політичних партіях Гайсинського
окружного відділу ГПУ у своїх інформаційних зведеннях за 1923 р. давав
повну політико-психологічну та ділову характеристику членами цієї партії:
«Скотинюк Степан Харитонович — рядовий член — нічого особливого в
партії не зробив, сильної волі не має, теоретик слабкий, начитаний посе-
редньо, практик поганий, через свою боягузливість і релігійні переконання
партієць поганий, але зате з нього може бути хороший кооператор, звільне-
ний від посади вчителя, хоче потрапити на радянську посаду в держстрах,
але ще не влаштувався. Націоналіст-шовініст, в 1922 році подав заяву єпис-
копу Борецькому про рукоположення його у священики, говорить, що посада
у трудовій школі для нього не благородна праця. Користуючись авторите-
том Борецького, він давав рекомендації щодо моральних якостей інших вчи-
телів, які можуть бути вірними служителями Української церкви. Зараз він
пішов у глибоке підпілля і активно себе не проявляє» 23.
Уповноважені ГПУ постійно стежили за пересуванням членів УПСР і

неодмінно повідомляли відповідні місцеві відділи ГПУ про перебування на
його території активістів цієї партії. У політзведеннях постійно підкреслю-
валось бажання останніх знаходитись у селянському середовищі, влаштува-
тись на службу в кооперативні і господарські органи.
На політичне життя регіонів України першої половини 20-х рр. суттєво впли-

вали єврейські партії і рухи, які спиралися на широкі кола єврейського насе-
лення республіки.  Аналізуючи загальну ситуацію з єврейськими громадсько-
політичними об’єднаннями, ГПУ УСРР у 1925 р. констатувало, що пропаганда
сіоністських організацій зводиться до обвинувачень радянської влади у фізич-
ному та моральному гнобленні єврейського народу. Заступник голови ГПУ
УСРР К.М.Карлсон у доповідній записці секретарю ЦК КП(б)У Л.М.Ка-
гановичу підкреслював, що навіть ліва частина сіоністських угруповань зай-
має негативну до радянської влади позицію. «Якщо в 1922–1923 рр., — відзна-
чав він, — в боротьбі з сіонізмом було достатньо заарештувати і вислати
актив сіоністських груп, то на 1925 р. органи ГПУ, в силу об’єктивних еко-
номічних причин, зіткнулися з політичним сіоністським рухом. Зараз ми
стоїмо перед фактом надзвичайно серйозного характеру, наші заходи адмі-
ністративної боротьби з сіоністським рухом не досягають своєї мети, так
як зі страшною швидкістю ростуть активні сили сіоністів серед єврейсь-
ких мас і переважаючим контингентом цих сил є молодь» 24. Тому, крім реп-
ресивних, рекомендувалося вживати заходів політичного, економічного і про-
пагандистського характеру.
Таким чином, комплексне опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів

центральних і місцевих органів ВУЧК-ГПУ УСРР, їх зіставлення з рішеннями
державно-політичного керівництва країни і республіки, місцевих партійних ко-
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мітетів дозволяє простежити організацію та розмах повстанського руху в Ук-
раїні, соціальну базу та еволюцію різних політичних угруповань, їх взаємини з
партією більшовиків, розкрити один з механізмів формування тоталітарної сис-
теми, що грунтувалася на принципах придушення національно-визвольного
руху, однопартійності, обмеження демократії, прав і свобод громадян.
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